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1. METÓDY PRÁCE INŠTRUKTORA SOCIÁLNEJ REHABILITÁCIE  

 

Inštruktor sociálnej rehabilitácie vedie prijímateľov k väčšej samostatnosti, sebestačnosti 

a nezávislosti. Má za úlohu aktivizovať prijímateľa a viesť ho k rozvíjaniu vlastných schopností 

a zručností. Prijímateľovi umožňuje jednoduchšie začlenenie do spoločnosti za pomoci špeciálnych 

metód,  ktoré sa využívajú v sociálnej rehabilitácií.  

 

1.1 Tréning a posilňovanie hygienických návykov  

Ide o metódu, ktorá je prvkom ergoterapie. Jej cieľom je dosiahnutie maximálnej možnej 

sebestačnosti v bežných denných činnostiach fyzickej osoby. Tréning hygienických návykov je 

proces nácviku a osvojovania hygienických návykov, ktoré sú nevyhnutné pre zachovanie 

hygienických štandardov. Pri posilňovaní hygienických návykov dopomáhame prijímateľom, ktorí 

sú čiastočne mobilní alebo čiastočne samostatní. Prebieha neustále počas pobytu v našom zariadení. 

Môže ísť o verbálnu výzvu, podrobnú inštruktáž alebo manuálnu dopomoc. Pri tréningu a posilňovaní 

hygienických návykov môže ísť o asistenciu, podporu, inštruktáž, podľa ich momentálnej úrovne 

zvládania sebaobslužnej činnosti. S prijímateľmi pri umývaní rúk a tváre manipulujeme 

s hygienickými potrebami, používame uterák, vreckovku, spoločne sa staráme o úpravu zovňajšku 

a podobne. 

 

1.2 Tréning a posilňovanie stravovacích návykov 

Taktiež ide o prvok ergoterapie, ktorého cieľom je vytváranie a upevňovanie sebaobslužných 

zručností pri stravovaní.  Prebieha učením sa zásadám pri stolovaní – sedenie za stolom, jedenie 

s pomocou, používanie príboru pri jedení, pitie z fľaše, z pohára. Posilňovaním dopomáhame 

prijímateľom, ktorí sú čiastočne mobilní alebo samostatní a majú predpoklad zvládnuť sebaobslužnú 

činnosť. Pri tréningu a posilňovaní stravovacích návykov môže ísť o asistenciu, podporu, inštruktáž, 

podľa  momentálnej úrovne zvládania zručnosti prijímateľa. 

 

1.3 Tréning obliekanie, obúvanie, vyzliekanie, vyzúvanie  

Ide taktiež o prvok ergoterapie. Je to pomerne zložitý proces, ktorý vyžaduje od prijímateľa správne 

udržanie alighmentu, funkciu hrubej i jemnej motoriky a pochopenie postupností procesu týchto 

úkonov. Preto tréning prebieha v spolupráci s rodičmi. ( ide o rovnaký prístup doma aj v zariadení 

)Základom je ovládanie úchopu odevu, obuvi a ťahu. Nácvik môže prebiehať nácvikom na modely 

(bábike), aj imitovaním činnosti terapeuta. Trénujeme obliekanie/vyzliekanie najmä vrchnej časti 



 
 

odevu (bunda, čiapka, mikina),  zapínanie/odopínanie topánok so suchým zipsom, 

rozväzovanie/zaväzovanie šnúrok. Pri tréningu môže ísť o verbálnu výzvu, postupnú inštruktáž alebo 

manuálnu dopomoc. 

 

1.4 Terapeutické stravovanie  

Účelom terapeutického stravovania nie je podať stravu, ale eliminovať patologické stereotypy a tým 

umožniť nácvik a osvojenie fyziologických funkcií pri procese stravovania a prijímania tekutín. Toto 

sa vykonáva prostredníctvom dosiahnutia správneho alighmentu, antispastických polôh pri stravovaní 

a presne stanovených pravidiel pri vkladaní potravy do úst, orofaciálnej stimulácie alebo dopomoci, 

ktorá má viesť k nácviku samostatnosti.  

 

1.5 Rozvoj komunikačnej schopnosti verbálnej alebo AAK 

AAK zahŕňa rôzne spôsoby komunikácie, ktoré reč nahrádzajú, alebo ju sprevádzajú. Ide napríklad 

o gestá, mimiku, posunkový jazyk, komunikačné tabuľky s grafickými znakmi či abecedou, ale aj 

zložitejšie počítačové pomôcky s rečovým výstupom. AAK tak predstavuje formu podpornej a 

náhradnej komunikácie. Systémy augmentatívnej komunikácie sú zamerané na podporu už 

existujúcich komunikačných možností a schopností jedinca. Ich cieľom je zvýšiť kvalitu 

porozumenia a uľahčiť vyjadrovanie. Systémy alternatívnej komunikácie sú tie, ktoré sa používajú 

ako náhrada hovorenej reči. Cieľom AAK je umožniť prijímateľom so závažnými poruchami 

komunikačného procesu aktívne dorozumievanie a zapojenie do života v spoločnosti. V našich 

podmienkach využívame prvky zo systému MAKATON ( znak + obrázok + verbalizácia ), prvky zo 

systému VOKS (osoba podaním obrázku dostane plnenie požiadavky), sociálne čítanie ako metódu 

rozvoja sociálnej orientácie, rozvoja zmyslových schopností, piktogramy, trojrozmerné predmety, 

znak do reči, komunikačná výmena technikami bazálnej stimulácie, rečou tela – gesto, mimika, 

haptika. 

Rozvíjame základné komunikačné formy – zrakový kontakt, úsmev, počúvanie, gestá, mimika, 

pozdrav pri príchode a odchode, podpora verbálnej komunikácie aj na úrovni bľabotania, kladenie 

uzatvorených otázok.  

Pri rozvoji verbálnej komunikácie s prijímateľmi s mentálnym postihnutím je potrebné v rozhovore 

používať jednoduché a jednoznačné slová, rešpektovať osobnosť jednotlivca, oslovovať ho menom 

(ak je dospelý – vykať), hovoriť pokojne, nekomentovať infantilné prejavy správania.  

 

 

 



 
 

1.6 Nácvik orientácie v interiéri, exteriéri, samostatnosti pohybu  

Metóda je zameraná na zvýšenie pocitu bezpečia a istoty a s tým súvisiacu snahu o samostatnosť 

prijímateľa. Pri nácviku používame prvky LTV. 

Je dôležité upozorňovať na všetky zmeny v interiéri, pretože ak o nich prijímatelia  nevedia, môžu 

spôsobiť zmätok a dezorientáciu. V exteriéri nácvik prebieha chôdzou po nerovnom teréne (tráva, 

schody...), prípadne oboznámenie s novým prostredím (prechádzky mimo zariadenia) Imobilní  sa 

v interiéri/exteriéri pohybujú s pomocou kompenzačných pomôcok – chodítko, vozík, barle, mobilní  

sa  učia  samostatnosti pri svojom pohybe inštruktážou zo strany sprevádzajúcej osoby. Zameriavame 

sa aj na orientáciu v bežných životných situáciách – verejná doprava, chodenie po chodníku, 

prechádzanie cez cestu, orientácia v obchode atď. Nácvik orientácie prebieha aj pomocou hier – 

určovanie polohy predmetov v triede, chápanie pojmov vpravo/vľavo, vpredu/vzadu... 

 

1.7 Stimulácia rozvoja hrubej motoriky  

Hrubou motorikou sa označujú pohyby celého tela. Rozvoj jemnej a hrubej motoriky je neoddeliteľný 

celok, pretože obe zložky od seba závisia. Používajú sa tu techniky z LTV.  V oblasti hrubej motoriky 

sa zameriavame na:  

1. nácvik chôdze: plynulé chodenie po schodoch, chôdza v nerovnom teréne, rozvíjanie pohybu 

aktivitami na ihrisku, 

2. hrubú motoriku rúk napr. hádzanie a chytanie lopty, manipulácia s kockami, prekladanie 

predmetov z jednej nádoby do druhej, 

3. rozvoj pohybovej koordinácie: využívame polohovanie – obrátenie sa z ľahu na bruchu na chrbát, 

z boku na chrbát, 

4. stimuláciu sedom na nestabilnej podložke. 

 

1.8 Stimulácia rozvoja jemnej motoriky  

Jemná motorika zahŕňa zvládanie činností, ktoré si vyžadujú súhru drobného svalstva rúk, najmä 

pohyblivosť prstov. Stimulácia rozvoja jemnej motoriky prebieha pomocou činností, ako sú napríklad 

– strihanie, vytrhávanie a skladanie papiera, krčenie papiera, lepenie, ťahanie uchopením šnúrky, 

navliekanie krúžkov, korálikov, skladanie puzzle a pod. Manipuláciou s predmetmi neustále 

rozvíjame jemnú  motoriku, zlepšujeme schopnosť uchopovania predmetov. V tejto metóde sa taktiež 

využívajú prvky ergoterapie. 

 

 

 



 
 

1.9 Bazálna stimulácia  

Ide o koncept, ktorý sa vracia do raného ontogenetického vývinu človeka, keď sú prvotné skúsenosti 

získavané prostredníctvom vlastného tela. Laicky povedané, stimulujeme telesnú ale aj zmyslovú 

zložku človeka. Táto stimulácia je veľmi dôležitá pre jeho vlastné napredovanie, aby sa postupne 

nestrácali motorické a senzorické nervové dráhy. Keď je človek ležiaci, nedostáva sa    mu toľko 

podnetov ako v bežnom živote. Ide teda vlastne o postupné dávkovanie týchto podnetov tak, aby ich 

telo človeka vnímalo a nezabúdalo.   

Somatická stimulácia  

umožňuje opätovné vnímanie telesnej schémy a stimulovanie receptorov kože.  Najlepšia forma ako 

ju môžeme stimulovať je forma dotyku. Používané formy : 

Povzbudzujúca somatická stimulácia 

Upokojujúca somatická stimulácia  

Polohovanie 

Masáž stimulujúca dýchanie 

Kontaktné dýchanie a kontaktné dýchanie s vibráciou 

Neurofyziologická somatická stimulácia 

Vestibulárna stimulácia  

Úlohou vestibulárnej stimulácie pri trvalo ležiacich je zamedziť závratom a následnej zmene nálad. 

Stimulovať rovnováhu aby neustále vedeli identifikovať svoju polohu v priestore a spolupracovali 

pri otáčaní na bok – pri hygiene, vysádzaní – stravovanie. 

Pri ľuďoch so zníženou hybnosťou je vestibulárna stimulácia predpoklad ďalšej rehabilitácie, 

pomáha uvedomovať si svoje telo v priestore – kde je hore dole okolo. Na čo ďalej nadväzuje aj 

ďalšia rehabilitačná práca s vlastným telom. Kým nie je rovnovážny systém pripravený 

a stimulovaný, nemôžeme chcieť aby človek, ktorý dlho leží, išiel náhle rehabilitovať a učiť sa 

sedieť, chodiť, hýbať. Prirodzene nemá kontrolu nad sebou v priestore. ( Používané techniky sú 

napríklad pomalé otáčanie hlavy zo strany na stranu, hojdačka, húpací vak, fitlopta, valec – 

rolovanie dopredu – dozadu a podobne) 

Vibračná stimulácia  

Vibračná stimulácia prináša človeku pocit vnímania vlastného tela pomocou stimulácie receptorov 

vo svaloch a väzive kostí a kĺbov. Stimulácia sa realizuje vibráciou. Každý vníma vibrácie 

individuálne. U niekoho je stimulácia vibráciou jediným spôsobom komunikácie, ktorú akceptuje 



 
 

a vníma. Pozorujeme to často najmä pri hlucho – slepých, alebo ľudí s ťažkou mentálnou retardáciou, 

keď doslova pýtajú podnety vibrovania do úst a na telo. 

Podobne ako pri somatickej stimulácii, ide najmä o uvedomenie si vlastného tela. Niekto viac privíta 

somatickú stimuláciu, nakoľko vibrácie mu nie sú príjemné, iný naopak. Vibračnou stimuláciou sa 

vzruch šíri aj „vnútorne“ do útrob šliach, svalov a kostí.( vibrujúce hračky a ležadlá, vlastné telo ) 

 

1.10 Pozitívna motivácia  

 Metóda je založená na poskytovaní správnych a pozitívnych stimulov. Hnacou silou motivačnej 

metódy je predovšetkým odmena formou obľúbenej činnosti, hračky, piesne, pohladenia, pozitívneho 

slovného ohodnotenia. Pozitívnu motiváciu využívame na dosiahnutie krátkodobých cieľov, ktoré 

nás finálne dovedú k hlavnému cieľu prijímateľa. Pri tejto metóde používame prvky Montessori 

aktivít, ktorých cieľom je podporovať prirodzenú túžbu detí učiť sa, vytvárať si pozitívny vzťah 

k ľuďom, okolitému prostrediu ale aj k sebe samému. Vplyvom týchto aktivít sa deti učia slobodne 

sa rozhodovať a zároveň preberať zodpovednosť, vytvárať pozitívny obraz o sebe o svojej 

jedinečnosti a budovať si vlastnú identitu. Pri povzbudzovaní sa vychádza z jeho silných stránok 

a nehodnotí sa jeho neúspech. 

 

 

 

Revidoval : Mgr. Katarína Botková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.  METÓDY PRÁCE VYCHOVÁVATEĽA  

 

Vychovávateľ v DSS Socia má za úlohu vychovávať a vzdelávať deti v čase mimo vyučovania 

a ponúkať efektívne využívanie ich voľného času záujmovými aktivitami. Venuje sa 

špecializovaným, tvorivým a vývojovým prácam s detským prijímateľom.  

 

2.1 Práca v skupine, interpersonálne vzťahy 

Práca v skupine je metóda ovplyvňovania jednotlivých členov skupiny. Ide o rôzne interakčné,  

pohybové a hrové aktivity. Pri práci v skupine je dôležité rešpektovať  individualitu  vyplývajúcu zo 

špecifického postihnutia prijímateľa, motivovať ho k výkonu, vytvárať mu pokojnú atmosféru. 

Pedagóg musí disponovať dávkou trpezlivosti a postupne prehľadne vysvetľovať zadanú úlohu. V 

skupine sa deti učia vzájomnému rešpektu a tolerancii, získavajú určité sociálne zručnosti. Práca v 

skupine u nás prebieha v dvoch formách. A to ako skupina detí s postihnutím a tiež ako dieťa s 

postihnutím v skupine s intaktnými rovesníkmi. ( Ide o psoluprácu s materskou školou Topoľová 6, 

s ktorou zdieľame 

 

2.2 Prvky arteterapie pri práci s klientom 

Arteterapia  využíva prevažne výtvarné prostriedky (kresba, maľba, modelovanie). Dôraz sa nekladie 

na dokonalé prevedenie výtvarných činností alebo výtvarné zručnosti dieťaťa. Výpovednú hodnotu 

má samotný proces tvorby, jeho vnímanie a prežívanie, ktoré pôsobia na dieťa sebauzdravujúco. 

Dôležitým aspektom je podpora tvorivých schopností a vzájomný rešpekt.       Výtvarná tvorba 

obohacuje tvorivosť, posilňuje sústredenie, vnímavosť, sebavyjadrenie, sebareflexiu, vizuálne a 

verbálne usporiadanie zážitkov, uvoľnenie a nadhľad.  

My využívame  niektoré prvky z tejto metódy, napríklad  výtvarné prostriedky počas  aktivít 

realizovaných individuálne alebo v skupine.  Cieľom je uvoľňovanie spasticity, precvičovanie jemnej 

motoriky, vizuomotorickej koordinácie a nácvik úchopu. Na prácu využívame rôzne materiály 

a techniky ako sú: prstové farby, temperové farby, plastelína, piesok, sadra a i. 

2.3 Stimulácia zmyslového vnímania  

 Túto metódu aplikujeme prostredníctvom využitia prvkom muzikoterapie a aromaterapie. 

Primárnym cieľom pedagogickej muzikoterapie je podpora, stimulácia a posilnenie zdravých častí 

osobnosti. Muzikoterapia prináša priestor na  neverbálnu komunikáciu. Hudba otvára široké možnosti 

sebavyjadrovania, intuitívne hudobné tvorenie, vyjadrenie pocitov prirodzeným a spontánnym 

spôsobom hry na jednoduchých hudobných nástrojoch. Poskytuje hlboký zážitok relaxácie, čo 



 
 

napomáha k  celkovému uvoľneniu spazmov v tele, upokojeniu mysle a emócií. V našom zariadení 

Socia  využívame niektoré prvky z tejto terapie. Napríklad  počúvanie hudby, ktoré môže byť 

sprevádzané pohybom, tancom alebo maľbou. Najčastejšie je to počúvanie detských piesní, doplnené 

o  inštrumentálnu zložku. Jednak ako "hra na telo" (tlieskanie, plieskanie, dupanie a lúskanie), ale aj 

improvizácia, pri ktorej sa využíva - Orffovo inštrumentárium(rolničky, bubienok , paličky, 

zvonkohry ). Ich jednoduchá ovládateľnosť umožňuje sebarealizáciu jedinca ako aktívneho 

hudobníka. Na relaxáciu prostredníctvom hudby sa pri výbere skladieb dbá predovšetkým na 

pravidelne plynúci rytmus, mierne až pomalé tempo, jemnú dynamiku, vyrovnanú melodickú a 

harmonickú líniu. 

 Aromaterapia je holistická metóda, ktorá cieľavedome a systematicky využíva vône k dosiahnutiu 

a udržaniu fyzickej a psychickej pohody u človeka.  Esenciálne oleje pôsobia vo všetkých rovinách 

tzn. dokážu zmierniť fyzické symptómy a zároveň pôsobia aj na psychickú a mentálnu rovinu. V 

zariadení využívame niektoré prvky z tejto terapie na vytvorenie príjemného prostredia - olej s vôňou 

pomaranča na odbúravanie stresu, pri relaxáciách sú to oleje levanduľa a harmanček,  na zvýšenie 

koncentrácie pri edukačných aktivitách zas škorica a čajovník. 

 

2.4 Zážitková metóda na rozvoj emocionality  

Pri tejto metóde používame prvky biblioterapie a dramatoterapie. 

 Kontakt s knihou (počúvanie literárneho textu) okrem iného zlepšuje porozumenie okolitého sveta. 

Často pracujeme s knihou aj pri edukácii detí. Knihy by mali mať pre všetky deti jasnú ideu s bohatým 

emocionálnym obrazom. Opakujeme tie isté alebo podobné biblioterapeutické prístupy, ktoré ich 

predtým zaujali. Ťažisko aktivít u detí v biblioterapii spočíva v jej receptívnej zložke, keď ide o 

počúvanie reprodukovanej rozprávky. V zariadení využívame detskú literatúru v čase 

popoludňajšieho odpočinku detí. Vhodné sú kratšie literárne útvary. Spoločné čítanie vyvoláva pocit 

blízkosti. Čitateľské záujmy našich detí sa veľmi nelíšia od čitateľských záujmov zdravých detí.  

Dramatoterapeutické aktivity zahŕňajú všetky prostriedky a techniky, ktoré využívajú niektorú z 

foriem dramatického prejavu a činností s cieľom dosiahnutia určitej pozitívnej zmeny u aktérov – 

detí. Napríklad neverbálne techniky, dramatizácia rozprávky, bábková a maňušková hra. Jednotlivé 

prvky využívame na uvoľnenie napätia, nadviazanie kontaktu, koncentráciu pozornosti, rozvíjanie 

zmyslového vnímania, pamäte, rozvoja sociálnych vzťahov a sociálneho správania. 

 

2.5  Výklad a objasňovanie pri edukácii 

Výklad a objasňovanie vo výchove v špeciálnej edukácii zahŕňajú viacnásobné opakovanie 

informácie, nadmerné zvýraznenie informácie, multisenzorické sprostredkovanie, symbolizáciu, 



 
 

sprostredkovanie náhradnými komunikačnými systémami, zapojenie kompenzačných technických 

prostriedkov a podobne. Ide teda o  zámerné, premyslené postupy a spôsoby ovplyvňovania správania 

sa detí v súlade s ich špecifickými edukačnými potrebami.  Výklad je  sprostredkovávanie informácií, 

objasňovanie je presvedčovanie vysvetľovaním. Podstatné je vzbudiť záujem u dieťaťa a v závere 

podstatné zrekapitulovať. 

 

2.6 Posilňovanie vlastných kompetencií  

Cieľom tejto metódy je 

- podporiť rozvoj vlastných kompetencií alebo konkrétnych zručností dieťaťa, (napríklad  

komunikáciu, porozumenie, schopnosť vyjadriť potrebu alebo vôľu, schopnosť    samostatne sa 

rozhodnúť, schopnosť myslenia, pamäte, pozorovania, prejavu trpezlivosti, samostatnosti pri 

sebaobsluhe a jemnomotorických zručnostiach a podobne) 

- podporiť vnímanie vlastných úspechov, ocenenia pozitívnych čŕt a hodnoty seba samého a tým  

zvýšiť  sebaúctu, samostatnosť v čo najvyššej možnej miere  

Pri tejto metóde  používame rôzne prvky Montessori aktivít a rôzne edukačné intervencie, napríklad 

vhodnú motiváciu, názornú ukážku, pochvalu, povzbudenie, posilňovanie, AAK, opakovanie, 

plánovanie. 

 

 

Revidoval : Mgr. Zuzana Foltánová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. METÓDY PRÁCE FYZIOTERAPEUTA  

 

Fyzioterapeut v DSS Socia sa zaoberá diagnostikou, liečbou a prevenciou porúch pohybového 

systému prijímateľa, čo úzko súvisí s jeho možnosťami sociálnej rehabilitácie. Zaoberá sa  liečbou 

smerujúcou k udržaniu, podpore alebo obnove maximálnej funkčnej zdatnosti alebo spomaleniu 

progresie patologických stavov u osoby so špeciálnymi potrebami. Neodmysliteľnou súčasťou 

fyzioterapie je zhodnotenie funkčných porúch a pohybového potenciálu prijímateľov v rámci 

komplexného vyhodnotenia fyzioterapeutickej starostlivosti a prevencia na udržanie prinavrátených 

schopností osoby alebo funkcií ľudského organizmu ako celku. Využíva v liečbe špeciálne manuálne 

postupy, techniky, metodiky a fyzikálnu terapiu. 

 

3.1 Vojtova metóda 

Vojtova metóda alebo metóda reflexnej lokomócie je súbor cvičebných techník, používaných na 

liečbu hybných porúch, zostavená MUDr. Václavom Vojtom. Jej základným princípom je fakt, že 

v centrálnom nervovom systéme človeka sú geneticky zakódované vrodené pohybové vzory. Tieto je 

možné aktivizovať pomocou kombinácie polôh a spúšťových bodov. Priebeh rehabilitácie spočíva 

v zaškolení rodiča zo strany fyzioterapeuta (rodič musí denne cvičiť doma), terapeut kontroluje 

správnosť cvičenia raz za týždeň. 

 

3.2 LTV 

Liečebná telesná výchova je telovýchovný proces, pri ktorom sa využíva metodicky upravená 

pohybová aktivita u osôb so zmeneným zdravotným stavom. Účelom je obnova, zlepšenie a podpora 

funkcií organizmu. 

 

3.3 NDT/ Bobath koncept 

Bobath koncept (neuro-developement treatment) rieši holistickým spôsobom prístup k jedincovi so 

zmeneným zdravotným stavom z dôvodu poškodenia motorických funkcií, vyplývajúcich z poruchy 

CNS. Cieľom je schopnosť participovať v každodennom živote prostredníctvom funkčnej aktivity. 

Táto môže byť z rôznych oblastí komunikácia, mobilita, sebaobsluha... Významným prvkom je 

vertikalizácia čiastočná alebo úplná v pronačnom vertikalizátore, ktorá má význam pre cievny, 

tráviaci, urogenitálny, dýchací alebo rovnovážny systém.  Zameriavame sa aj na nácvik chôdze 

u klientov s pozitívnou prognózou (tam kde je predpoklad chôdze). Využívame na to chodítko 

Ormesa-Dynamiko.  



 
 

3.4 SRT 

Synergická reflexná terapia je kombinácia reflexne-terapeutických manuálnych techník, založená na 

princípe synergie (spolupráce). Na telesné systémy pôsobí kombináciou myofasciálnych techník, 

osteopatických prvkov, mäkkých a mobilizačných techník , akupresúry, masáži reflexných zón 

a bezprostrednej korekcii patologického držania trupu, hlavy a končatín. 

 

3.5 Manuálna medicína Dr. Tichého  

Zaoberá sa fyziológiou, patofyziológiou a prevenciou reverzibilných porúch podporno-pohybového 

aparátu. Hlavnou metódou sú mobilizačné techniky, ktorých účelom je zväčšenie pohyblivosti kĺbu 

pri funkčnej blokáde. 

 

3.6 Metóda Ľ. Mojžišovej  

Rieši posuny v sternokostálnych spojeniach, funkčných kĺbnych blokádach v intervertebrálnych 

kĺboch, posunom a svalových dysbalanciach v oblasti panvy. Zameriava sa na reflexné odozvy 

blokácií v organizme. 

 

3.7 Dornova metóda 

Je druh manuálnej terapie, pomocou ktorej sa uvolňujú blokády v tkanivách a energetické bloky. 

Praktizuje sa voľným a prirodzeným pohybom ošetrovaného spoločne s jemným tlakom palca 

terapeuta.  
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4. METÓDY PRÁCE SOCIÁLNEHO PRACOVNÍKA 

 

Sociálny pracovník v DSS Socia je realizátorom úloh sociálnej práce a prostredníctvom 

vykonávaných činností pomáha jednotlivcovi vytvárať rovnováhu medzi možnosťami a 

požiadavkami sociálneho prostredia a vlastnými potrebami, ale aj schopnosťami, učí jednotlivcov 

zachovať, rozvíjať alebo zlepšovať ich sociálne správanie. Podporuje prijímateľa na ceste k jeho 

nezávislosti a nabáda k správnym postojom k životu a k vhodným spôsobom správania.  

4.1 Poradenský rozhovor  

Sociálny pracovník v roli poradcu využíva metódu rozhovoru s prijímateľom sociálnej služby alebo 

jeho zákonným zástupcom ako aj so záujemcom o službu. Poskytuje im základné informácie o 

existujúcich legislatívnych predpisoch a nariadeniach, o aktuálnych možnostiach foriem pomoci 

podľa ich individuálnych potrieb v komunite a o sociálnych službách v našom zariadení. 

Zabezpečuje, aby netrpeli škodu neznalosťou svojich práv a povinností, neznalosťou dostupných 

služieb alebo neschopnosťou účinne vyjadriť svoje potreby. Ide o poskytnutie základných informácií 

o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj o usmernenie, na koho sa majú obrátiť, ak je 

potrebná odborná intervencia. Úlohou sociálneho pracovníka je už v prvej fáze kontaktu korigovať 

neprimerané očakávania a poskytnúť  reálny pohľad na možnosti.  

4.2 Sociálna diagnostika  

Pri sociálnom diagnostikovaní, ktoré prebieha nielen v adaptačnej dobe ale aj potom, počas poberania 

sociálnej služby v našom zariadení, používame :  

- rôzne techniky rozhovoru ( aktívne počúvanie, správna formulácia skutočného problému 

alebo potreby, empatia, ventilácia, povzbudenie, edukácia a podobne ) 

- pozorovanie spontánneho správania prijímateľa v danom kontexte štandardnej životnej 

situácie, za účelom identifikácie možností jeho následného rozvoja. V našich podmienkach 

sú najčastejšie využívané  neštandardizované, skryté, zjavné, náhodné druhy pozorovania. 

Pozorovanie nám pomáha reagovať v rôznych situáciách, ktoré prijímateľ prežíva a to za 

účelom výberu čo najlepšej možnej intervencie v jeho prospech.  

- aktívne počúvanie - zámerné, sústredené počúvanie verbálnych alebo AAK vyjadrení 

prijímateľov, keď sa aktívne usilujeme porozumieť a správne interpretovať  význam celej ich 

správy. Vyžaduje si to vedomé rozhodnutie zamestnanca, prijať to, čo je prijímateľom 

hovorené. Pri aktívnom počúvaní udržujeme očný kontakt s komunikujúcim. 



 
 

4.3 Rozvoj človeka v individuálnej  rovine – individuálne plánovanie  

Výstupom sociálnej diagnostiky je individuálne plánovanie s prijímateľom alebo jeho zákonným 

zástupcom ( prípadne opatrovníkom ). Sociálny pracovník v tomto prípade používa metódy 

koordinovaného rozhovoru skupiny, ktorú tvorí multidisciplinárny tím poskytovateľa a prijímateľ 

alebo jeho zástupca. Cieľom plánovania je  budovanie vlastnej identity prijímateľa ako jednotlivca 

alebo v rámci skupiny a komunity, rozvoj a udržiavanie jeho samostatnosti, pričom sa vychádza 

nielen z jeho želaní ale aj reálnych schopností a možností. Individuálny plán je živý nástroj sociálnej 

práce s prijímateľom , pravidelne sa vyhodnocuje a reviduje. 

 Pri individuálnom plánovaní je podporovaný osobitý záujem prijímateľa o určitú napr. záujmovú 

činnosť.  

 

4.4 Rozvoj sociálnych zručností 

Plán rozvoja sociálnych zručností je výsledkom sociálnej diagnostiky a následného individuálneho 

plánovania. Ide o rozvíjanie nasledujúcich sociálnych zručností : 

 sociálna komunikácia – pozdrav pri príchode a odchode, stimulácia ku akejkoľvek komunikácií, 

k záujmu o dianie v okolí, rozvoj sociálnych interakcií, ako vyjednávať, ako riešiť problémy, ako byť 

nápomocný, ako vhodne vyjadriť svoje emócie, 

kontaktná zručnosť – dotyk, zrakový kontakt, schopnosť zapojiť sa do skupiny vhodným spôsobom, 

nerušiť iných, nekaziť hru inému, zdieľať hračku,  

Pri rozvoji alebo nácviku sociálnych zručností používa sociálny pracovník techniky individuálneho 

sprevádzania – pomoc, podpora, asistencia, objasňovanie, informovanie. 

4.5 Podpora integrácie a sociálnej inklúzie 

Sociálny pracovník sa snaží o zapojenie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti. 

Používa techniky individuálneho sprevádzania – pomoc, podpora, asistencia, pri aktivitách 

v komunite. Napríklad účasť na spoločenských podujatiach a rôznych voľno-časových aktivitách, 

osvojovanie si zásad vhodného správania v obchode, na pošte, v cukrárni a podobne, účasť na 

edukačných alebo voľnočasových aktivitách s intaktnými rovesníkmi – materská škola Topoľová. 

4.6 Používanie inovatívnej techniky 

Pri práci s prijímateľom sociálnej služby sociálny pracovník využíva tablet, či notebooku na rozvoj 

jeho komunikačných zručností. Táto metóda je zameraná na tých, ktorí nemajú vyvinutú schopnosť 



 
 

reči - slovo je pre nich priveľmi abstraktným pojmom. Prepojenie obrázku, písaného slova 

a zvukového záznamu im umožňuje jednoduchšie spracúvanie informácie. V našom zariadení 

využívame aplikáciu AuKid. Táto aplikácia je určená na rozvoj komunikačných zručností detí 

s poruchou autistického spektra alebo inými vývinovými poruchami. Pomáha tvoriť medzi 

prijímateľom a jeho okolím účinné komunikačné stratégie tak, aby sa predchádzalo nedorozumeniam 

a jeho následnej frustrácií. Aplikácia obsahuje špeciálne navrhnuté ozvučené karty v rôznych 

kategóriách. Každá karta povoľuje farebnú úpravu, či úpravu zvukovej stopy pre správnu výslovnosť. 

Taktiež dáva možnosť vytvorenia vlastných kategórií, či výroby kariet z vlastných obrázkov 

a fotografií a tým umožňuje čo najviac personalizovať prostredie prijímateľovým potrebám. 

Aplikácia ponúka možnosť spájať karty do viet a tým lepšie a presnejšie vyjadriť  jeho požiadavky.  

 

4.7 Koncept Snoezelen 

Koncept Snoezelen-MSE je dynamické prostredie postavené na citlivom, prepojenom vzťahu medzi 

účastníkom, skúseným sprevádzajúcim a kontrolovaným prostredím, v ktorom je ponúkané veľké 

množstvo zmyslových stimulov. Je to integrovaný prístup, aplikovaný odborným personálom v rámci 

denných činností a starostlivosti o prijímateľov, s cieľom aktívnej stimulácie skrz svetelné, zvukové, 

taktilno-haptické, čuchové a chuťové podnety. Koncept Snoezelen je  vhodný pre všetkých ľudí, 

najmä pre tých so špeciálnymi potrebami, ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, vrátane ľudí s 

poruchami autistického spektra alebo s demenciou. Podstatou tohto konceptu je poskytnutie 

individuálnej a prirodzene nadväznej senzorickej stimulácie v prijateľnom a nestresujúcom prostredí, 

bez potreby rozvoja vyšších kognitívnych oblastí, napríklad logických a abstraktných procesov 

myslenia a pamäti. Snoezelen-MSE sa riadia etickými princípmi obohacovania kvality života. Tento 

koncept možno aplikovať v terapii, pri vzdelávaní a vo voľnočasových aktivitách. Cieľ a podstata 

Snoezelen leží v snahe pochopiť a pomôcť uskutočniť reálne potreby, preferencie a priania 

prijímateľov. Najväčšou výhodou Snoezelen je jeho multifunkčnosť, ktorá ho odlišuje od ostatných 

podobných metód. Snoezelen je možné využívať ako pozitívne ladené prostredie na relaxáciu, 

poznávanie a vytváranie skúseností, k interakcii a ďalším cieľom, podľa individuálnych potrieb 

a želania prijímateľa. 

V našom zariadení využívame túto metódu najmä pri voľnočasových aktivitách, ako terapiu zatiaľ 

nie, pretože priestorové podmienky  DSS to nateraz neumožňujú. 

 

Revidoval : Mgr. Iveta Juhásová 



 
 

5. PROSTRIEDKY FYZIKÁLNEJ MEDICÍNY POUŽÍVANÉ V DSS SOCIA 

 

Fyzikálna terapia je prevažne empiricky podložený liečebný systém, ktorý využíva účinky rozličných 

druhov vonkajšej energie na ľudský organizmus. V podstate ide o využívanie fyzikálnych podnetov, 

ktoré vyvolávajú v organizme požadované zmeny. Metódy fyzikálnej terapie sa uplatňujú pri 

udržiavaní a podpore zdravia, pri liečení chorôb a patologických stavov, pri obnovení stratených, 

resp. porušených funkcií a schopností. V globále teda ide o prinavrátenie zdravia v procese liečebnej 

rehabilitácie. 

 

5.1 Oxygenoterapia  

Oxygenoterapia je liečba kyslíkom. U nás používame vysoko kvalitný kyslíkový koncentrátor 

s ionizátorom. Podstatou je rovnomerné zásobovanie tkanív kyslíkom, čo umožňuje priaznivo zlepšiť 

energetický potenciál organizmu, urýchliť regeneráciu, zlepšiť látkovú výmenu, posilniť imunitu 

a zvýšiť psychickú pohodu. 

 

5.2 Liečba polarizovaným svetlom 

Používame certifikovaný prístroj Bioptron. Tento preniká do podkožných vrstiev a spôsobuje 

biologické reakcie v tkanivách. Zmierňuje bolesti, regeneruje tkanivá a zlepšuje mikrocirkuláciu 

 

5.3 Magnetoterapia 

Je využitie pulzného magnetického poľa o nízkej frekvencii na liečebné účely. U nás využívame 

certifikovaný prístroj Dimap. Zmenou rozdielu elektrických potenciálov na rozhraní buniek 

dosahujeme: regeneráciu hlbokých tkanív, rozšírenie ciev, stimuluje látkovú výmenu, tlmenie bolesti, 

posilnenie imunitného systému, zlepšuje prívod kyslíku, prispieva ku zdravému spánku. 

 

5.4 Termické procedúry 

U nás využívame termické vankúše nahriate na príjemnú teplotu. Prikladané sú cez tkaninu. Účelom 

je uvoľnenie spazmov, zmiernie bolesti, relaxácia, príprava na mäkké techniky alebo masáž. 
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6. REHABILITAČNÉ PRÍSTROJE A POMOCKY POUŽÍVANÉ V DDS 

SOCIA  

 

Sociálna rehabilitácia zahŕňa celú škálu oblastí života človeka s telesným postihnutím v spoločnosti 

ale aj v bežnom dennom živote. Jej cieľom je dosiahnutie čo najväčšej možnej miery samostatnosti, 

najväčšej možnej miery rozvoja motorických schopností potrebných pre začleňovanie alebo aspoň 

komfortu súvisiaceho so zdravotným stavom a možnosťami komunikácie s okolím. V tom 

napomáhajú prijímateľom aj rehabilitačné prístroje alebo pomôcky používané u nás.  

6.1 Motomed Motren Duo 

Je určený na precvičovanie dolných alebo horných končatín v sede alebo v ľahu. Do pohybu je 

uvádzaný elektromotorom s počítačom, ktorý vyhodnocuje účinnosť podpory poskytovanej 

cvičiacemu. Cvičenie podporuje krvný obeh a funkciu srdca, zlepšuje pohyblivosť končatín, znižuje 

výskyt kŕčov, podporuje lymfatický systém, napomáha funkcii tráviaceho a dýchacieho systému. 

Cvičenie imitujúce lezenie alebo kráčavý pohyb, má význam ktorý presahuje motorickú oblasť. 

Cyklický pohyb stimuluje spoluprácu hemisfér mozgu, ktorá umožňuje spoluprácu ruka-oko. Priamy 

následok tohto procesu je umožnenie cieleného pohybu, čo znamená neporovnateľne vyššiu kvalitu 

života.   

 

6.2 Elektricky polohovateľné lôžka 

V našom zariadení používame kvalitné postele s možnosťou fyziologicky správneho polohovania za 

účelom maximálneho pohodlia pre našich prijímateľov. 

 

6.3 Elektricky polohovateľné hygienické lôžko 

Polohovacie lôžko umožňuje komfort pre zamestnanca aj prijímateľa pri výkone hygieny .  
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