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Kancelária oddelenia integ-

rovanej sociálno-zdravotnej 

starostlivosti bude slúžiť ako 

miesto prvého kontaktu pre seniorov  

a osoby so zdravotným znevýhodnením 

z mikroregiónu Novohradské podzám-

čie, kde patria obce Ábelová, Gregorova 

Vieska, Halič, Lehôtka, Lentvora, Lupoč, 

Ľuboreč, Mašková, Podrečany, Polich-

no, Praha, Stará Halič, Tomášovce, Vidi-

ná.

Kancelária oddelenia integrova-

nej sociálno-zdravotnej starostlivosti 

je zriadená v  rámci projektu „Cen-
trá sociálnych služieb ako nástroj 
viacúrovňového partnerstva pri po-
skytovaní dlhodobej starostlivosti 
na komunitnej úrovni na Slovensku,“ 

ktorý je financovaný priamo Európskou 

komisiou. Cieľom projektu je vytvorenie 

pilotného modelu Centier integrovanej 

sociálno-zdravotnej starostlivosti pre 

seniorov na komunitnej úrovni a  pod-

pora terénnych sociálnych služieb. Pro-

jekt bude realizovaný do septembra 

2023, s ambíciou jeho udržateľnosti.

Priestory na účely projektu poskyt-
la obec Halič a  sú priamo v  budove 
zdravotného strediska v  blízkosti 
denného centra pre seniorov na ad-
rese Družstevná 382/6, 98511 Halič.

V  kanceláriách oddelenia centier 

integrovanej sociálno-zdravotnej sta-

rostlivosti budú zamestnaní dvaja za-

mestnanci – koordinátor centra a soci-

álny poradca, resp. sociálny pracovník. 

Zamestnanci budú prioritne pracovať 

priamo v terénne a zabezpečovať spre-

vádzanie seniorov pri riešení ich ne-

priaznivej životnej situácie. 

Kancelária budú zabezpečovať zák-

ladné sociálne poradenstvo a sprostred-

kovanie sociálnych služieb odkázaným 

seniorom s dôrazom na terénne a am-

bulantné sociálne služby. Ďalej budú 

zamestnanci poskytovať aj ďalšie služ-

by ako sprostredkovanie požičiavania 

zdravotníckych pomôcok, sprostred-

kovanie monitorovania a  signalizácie 

potreby pomoci, sprevádzanie senio-

rov odkázaných na pomoc inej osoby 

(k lekárovi, na úrady a  iné inštitúcie), 

sprostredkovanie terénnych, ambulant-

ných a  pobytových sociálnych služieb, 

preventívne aktivity pre seniorov (be-

sedy, prednášky, skupinové aktivity), 

sprostredkovanie lekárskej starostlivos-

ti (objednanie k lekárovi, prehľad o sieti 

odborných lekárov), sprostredkovanie 

dobrovoľníckej činnosti pre seniorov 

(budovanie siete dobrovoľníkov a ich 

organizovanie).

Sociálny pracovník bude zabezpe-

čovať súčinnosť pri sociálnej posudko-

vej činnosti a počas realizácie projektu 

bude vypracovaný aj spoločný komunit-

ný plán pre celý mikroregión.

Z  prostriedkov projektu bude finan-

covaná aj sociálna služba monitoro-

vanie a  signalizácia potreby pomoci 

prostredníctvom monitorovacích ná-

ramkov a iných technológií a od febru-

ára 2022  požičiavanie zdravotníckych 

pomôcok (vozík, schodolez, polohova-

teľná posteľ, kyslíkový oxygenerátor 

a pod.).

Monitorovanie a signalizácia po-
treby pomoci je sociálna služba po-
skytovaná fyzickej osobe, ktorá má 
nepriaznivý zdravotný stav. Služba je 

zabezpečovaná 24 hodín 7 dní v týždni 

prostredníctvom monitorovacieho stre-

diska. Na monitorovanie sa používajú 

komunikačné hodinky s SOS gombíkom 

a statický komunikátor s  prídavnými 

SOS tlačidlami s  možnosťou rozmiest-

nenia v  domácnosti klienta. Komuni-

kačné hodiny umožňujú obojstrannú 

komunikáciu,  sú vybavené senzorom 

pádu a umožňujú orientačné vyhodno-

covanie krvného tlaku, tepu srdca a po-

hybovej aktivity.

Sociálna služba bude dostupná od-

kázaným seniorom za 3 eurá mesačne. 

V  prípade nepriaznivej finančnej situá-

cie bude táto sociálna služba poskyto-

vaná zdarma.

Do budúcna sa plánuje rozší-

renie poskytovaných služieb 

o poskytovanie terénnych 

sociálnych služieb odkázaným obyva-

teľom mikroregiónu a  to konkrétne 

o prepravnú službu a opatrovateľskú 

službu. 

Veľká vďaka patrí všetkým starostom 

mikroregiónu, ktorí sa svojim aktívnym 

prístupom zaslúžili k otvoreniu kancelá-

rie v našom mikroregióne.

V prípade potreby neváhajte kontak-

tovať zamestnancov kancelárie pro-

stredníctvom mailovej adresy: jana.
polednikova@bbsk.sk, zaneta.kuce-
rová@bbsk.sk, telefonicky na telefón-

ne čísla 0948 837 527, 0949 006 941 
alebo osobne v  kancelárii na adrese 

Družstevná 382/6, 98511 Halič.

Seniori nájdu pomoc 
priamo v obci Halič 

Banskobystrický samosprávny 
kraj otvoril v obci Halič jednu 

z troch  kancelárií Centier  
integrovanej sociálno-zdravot-

nej starostlivosti.
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POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
• Základné sociálne poradenstvo 

(zhodnotenie aktuálnej situácie, ná-

vrhy riešenia nepriaznivej situácie). 
• Sprostredkovanie požičiavania 

zdravotníckych pomôcok (vozík, 

schodolez, polohovateľná posteľ, 

kyslíkový oxygenerátor a pod.).

• Sprostredkovanie monitorovania 
a signalizácie potreby pomoci 
(monitorovacie náramky).

• Sprevádzanie seniorov odká-
zaných na pomoc inej osoby (k 

lekárovi, na úrady a iné inštitúcie).

• Sprostredkovanie terénnych, 
ambulantných a pobytových soci-
álnych služieb.

• Preventívne aktivity pre senio-
rov (besedy, prednášky, skupinové 

aktivity).

• Sprostredkovanie lekárskej sta-
rostlivosti (objednanie k lekárovi, 

prehľad o sieti odborných lekárov). 

• Sprostredkovanie dobrovoľníckej 
činnosti pre seniorov (budovanie 

siete dobrovoľníkov a ich organizo-

vanie).

PRE KOHO SÚ SLUŽBY URČENÉ:
• Pre seniorov so zdravotným postih-

nutím alebo zhoršeným zdravot-

ným stavom. 

• Pre ľudí v produktívnom veku so 

zdravotným postihnutím alebo 

zhoršeným zdravotným stavom.

• Prevenčné a poradenské aktivity sú 

určené pre všetkých seniorov.

ÚZEMNÁ PÔSOBNOSŤ 
KANCELÁRIE:

Mikroregión Novohradské 
podzámčie (Ábelová, Gregorova Vies-

ka, Halič, Lehôtka, Lentvora, Lupoč, Ľu-

boreč, Mašková, Podrečany, Polichno, 

Praha, Stará Halič, Tomášovce, Vidiná)
 
MONITOROVANIE A SIGNALIZÁCIA 
POTREBY POMOCI: 
• Monitorovanie a signalizácia potreby 

pomoci je sociálna služba poskyto-
vaná fyzickej osobe, ktorá má ne-
priaznivý zdravotný stav. 

• Služba je zabezpečovaná 24 hodín 7 

dní v týždni prostredníctvom monito-

rovacieho strediska. 

• Na monitorovanie sa používajú ko-

munikačné hodinky s SOS gombíkom 

a statický komunikátor s  prídavnými 

SOS tlačidlami s možnosťou rozmiest-

nenia v domácnosti klienta. 

• Komunikačné hodiny umožňujú oboj-

strannú komunikáciu,  sú vybavené 

senzorom pádu a umožňujú orien-

tačné vyhodnocovanie krvného tlaku, 

tepu srdca a pohybovej aktivity.

• Sociálna služba bude dostupná od-

kázaným seniorom za 3 eurá mesač-

ne (v  prípade nepriaznivej finančnej 

situácie bude táto sociálna služba 

poskytovaná zdarma).

Aktivity sú realizované v rámci 

projektu „Centrá sociálnych 

služieb ako nástroj viacúrov-

ňového partnerstva pri poskytovaní 

dlhodobej starostlivosti na komunitnej 

úrovni na Slovensku“

Cieľom projektu je vytvorenie pi-

lotného modelu Centier integrovanej 

sociálno-zdravotnej starostlivosti pre 

seniorov na komunitnej úrovni a pod-

pora terénnych sociálnych služieb.

Adresa kancelárie:

Družstevná 382/6, 985 11 Halič (bu-

dova zdravotného strediska)

Kontakt na zamestnancov:

Mgr. Žaneta Kučerová, koordinátor-

ka centra, zaneta.kucerová@bbsk.sk, 

0949 006 941

Mgr. Jana Poledníková, sociálna po-

radkyňa, jana.polednikova@bbsk.sk, 

0948 837 527

Banskobystrický samosprávny kraj

Kancelária oddelenia centier 
integrovanej  sociálno-zdravotnej  starostlivosti

Družstevná 382/6,  985 11  Halič
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STAŇTE SA AJ  VY SPOLUTVORCAMI 
HALIČSKÝCH ZVESTÍ .  PRIHLÁSTE 
SA DO REDAKČNEJ  RADY A PO -
MÔŽTE NÁM ICH ZLEPŠOVAŤ PO  
OBSAHOVEJ  STRÁNKE.  
ĎALŠIE ČÍSLO VYJDE V APRÍLI 2022. 
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