
 

                                    
 

                            

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VYBAVENOSŤ ZARIADENIA: 

Objekt a areál zariadenia je situovaný na okraji mesta, v 

tichom prostredí, v bezprostrednej blízkosti lesa. 

Optimálne podmienky pre oddych a pokojné prežitie 

staroby sú vytvorené aj množstvom zelene, altánkami a 

lavičkami, ktoré sa nachádzajú v okolí zariadenia.  

  

Budova zariadenia je štvorpodlažná. Prvé dve podlažia 

sú vyhradené pre časť špecializované zariadenie a 

domov sociálnych služieb, teda pre prijímateľom 

sociálnej služby  s ťažkým zdravotným postihnutím, 

ktorí si vyžadujú neustálu pomoc personálu zariadenia. 

Ďalšie podlažia sú pre prijímateľov sociálnej služby 

zariadenia pre seniorov, ktorí sú mobilní. Prijímateľom 

sociálnej služby sú k dispozícii jedno a dvojposteľové 

izby, časť z nich je bezbariérová.  Kapacita zariadenia je 

160 miest.   

  

V zariadení sa nachádza: kultúrna miestnosť, knižnica s 

možnosťou výberu slovenských a maďarských kníh, 

čitáreň,  hobby miestnosť pre ergoterapiu, terapeutická 

miestnosť v ktorej prebiehajú tréningy pamäti pre 

aktívnych seniorov, hudobné dopoludnia, canisterapia, 

spomienková miestnosť, v ktorej prebiehajú tréningy 

pamäti pre seniorov s poruchami pamäti a rezonančná 

muzikoterapia internetová miestnosť, kaplnka na 

napĺňanie duchovných a spirituálnych potrieb, zimná 

záhrada s množstvom kvetín, telocvičňa, sauna, 

rehabilitácia, masáž, kde sa poskytujú služby podľa 

predpisu odborných lekárov, jedáleň, bufet, cukráreň . 
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LÉTESÍTMÉNYÜNK STANDARD FELETTI 

SZOLGÁLTATÁSAI 

 

Edzésprogram 

Memória képzés 

Zeneterápia 

Művészetterapia / arteterapia 

 

A SUBSIDIUM létesítmény a következő szociális 

szolgáltatásokat biztosítja: 

 

 segítséget más személy segítségére való ráutaltság esetén,  

 szociális tanácsadás, 

 szociális rehabilitáció, 

 komplex ápolási tevékenység, 

 alapstimuláció – nem farmakológiai kezelés az ápolói 

ellátásban, 

  lakhatás, 

 takarítás, 

 mosás, 

 vasalás, 

 személyi eszközök, 

 étkezés,  

  munkaterápia, 

 művészetterapia / arteterapia /, 

 memória képzés, 

 memóriaképzés memóriazavarokkal szenvedő ügyfelek 

számára, 

 tánc-mozgásterápia, 

 zeneterápia, 

 vallási délelőtt, 

 délelőtti kutyasétáltatás, 

 kultúrális és hobbi tevékenységek, 

 a társadalmi életbe való részvétel támogatása, 

 egyéni beszélgetések és egyéni tervek készítése, 

 psichológiai szolgáltatások, 

 zeneterápiához kapcsolódó vibrációs terápia. 

 

A SUBSIDIUM – Rozsnyó Város a ŠZ és a ZpS a Tt. 448/2008 sz., 

szociális szolgáltatásokról szóló  törvény és a módosított 

rendeleteinek értelmében nyújtja szolgáltatásait és ennek alapján 

szakmai, kiszolgáló  és egyéb tevékenységeket végez, biztosítja ezen 

tevékenységek elvégzését, illetve az általuk nyújtott szociális 

szolgáltatások egyes típusaira,  a megadott törvény értelmében,  

megteremti azok teljesítésének feltételeit. 

Modern szociális szolgáltató vagyunk, amely a szociális 

szolgáltatásokat igénybe vevők számára  biztosítja az 

önmegvalósítást de úgy a személyzet számára is, mint támogató 

eszközként  a szociális ellátásban részesülők életminőségének 

biztosítására. 

  A SUBSIDIUM, mint speciális intézmény,  a törvényben 

meghatározott feltételek mellett,  ambuláns és egész évi szociális 

szolgáltatást nyújt olyan felnőtt természetes személy számára, aki 

másik személy segítségére szorul és párhuzamosan egészségkárosult 

is, főként Parkinson-kórban, Alzheimer-kórban, halmozott fejlődési 

rendellenességekben, szklerózis multiplexben, skizofréniában, 

különböző etiológiájú demenciákban szenved, vak-siket.  

A SUBSIDIUM, mint idősotthon,  a törvényben meghatározott 

feltételek mellett,  egész évben,  természetes személy számára, aki 

elérte a nyugdíjkorhatárt, és más természetes személy segítségére 

vagy szociális szolgáltatásra szorul,  bentlakásos szociális ellátást 

nyújt.  

A SUBSIDIUM létesítmény, mint támogatott lakhatási lehetőség, 

a törvényben meghatározott feltételek mellett,  egész évben  

bentlakásos szociális szolgáltatást nyújt olyan felnőtt természetes 

személy számára, aki más természetes személy segítségére és egyben 

felügyeletre is szorul,  de képes önálló életvitelre. 

AMBULÁNS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS - (NAPI 

ELLÁTÓ) mindenki számára,  aki egy másik személy segítségére, 

aktiválásra és szakmai ellátásra szorul. A szociális ellátás 

kedvezményezettje számára   a mentális és  fizikai képességek, illetve 

a pszichológiai, szellemi  egyensúly fenntartását biztosítja,  ezenkívül 

aktivizáló és terápiás programot is biztosít. A  napi  tartózkodás után 

visszatér az ismerős otthoni környezetbe. Ez lehetőséget teremt arra, 

hogy a család folytathassa családtagjának foglalkoztatását, támogatja 

a család összetartását, késlelteti a szociális szolgáltatási 

létesítményekben való korai elhelyezést és a munkanapok során 

biztosítja a gondozó erejének regenerálódását.   

A SUBSIDIUM  tehermentesítő szolgáltatást nyújt. A 

tehermentesítő szolgáltatás olyan szociális szolgáltatás, amelyet 

egyéni szabályozás alapján, súlyos fogyatékossággal élő természetes 

személyt ellátó természetes személynek nyújtanak, aki a súlyos 

fogyatékossággal élő természetes személy számára szociális 

szolgáltatást nyújt vagy biztosít az idő alatt,  amikor  a gondozó,  

ápoló nem tud gondozni. 

A SUBSIDIUM tanácsadást biztosít olyan családoknak, amelyek 

otthon gondoskodnak  Alzheimer-kórban szenvedő 

családtagjaikról. Információs szórólapokat oszt ki az Alzheimer-

kórban szenvedő családok számára, hasznos tanácsokat és 

információkat nyújt ezeknek a családoknak. A rokonok számára 

rendszeres találkozókat szervez - támogató csoportokat,  és 

előadásokat tartanak házi gondozást segítő családgondozóknak. A 

tanácsadás célja elsősorban a családok számára nyújtott 

professzionális segítség, az otthoni gondozás oktatása. 

             

                                                               
                                                    

SUBSIDIUM – ŠZ a ZpS  

Betliarska 18, 048 01 ROŽŇAVA 
 

Zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj 

 

                             

 

 

 

 email: subsidium@subsidium.sk         Tel: 058/732 14 35 

www.subsidium.webnode.sk                       058/732 29 46 

 

IČO: 00695327        Bankové spojenie: štátna pokladnica 

DIČ: 2020941208           číslo účtu: 7000186193/8180 
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