
Centrum sociálnych služieb Horelica 

pracovisko Horelica 18, 022 01 Čadca 

   

 

 

Zariadenie bolo dané do prevádzky po úprave priestorov bývalej materskej škôlky v roku 1992. 

Od roku 1998 bolo samostatnou rozpočtovou organizáciou poskytujúcou starostlivosť mentálne 

znevýhodneným deťom a dospelým. Celková rekonštrukcia pozostávala z nadstavby, prístavby 

budovy, prístavby výťahu, plynofikácie kotolne a kuchyne, ktorá sa realizovala v rokoch 2003 

až 2007.  

Zariadenie poskytuje komplexnú starostlivosť klientom s rôznym druhom znevýhodnenia 

v zmysle zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov v platnom 

znení. Poskytuje sa tu celoročná, týždenná pobytová sociálna služba a ambulantná sociálna 

služba občanom, ktorí vlastnia posudok a právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu 

službu. Na základe rozhodnutia sú odkázaní na poskytovanie sociálnej služby poskytovanej 

v domove sociálnych služieb. 

 

Prostredníctvom služby včasnej intervencie poskytujeme pomoc rodinám, v ktorých vyrastá 

dieťa s oneskoreným vývinom, prípadne je jeho vývin ohrozený z iných dôvodov. Vo veku od 

0 do 7 rokov sa tak predchádza fyzickému alebo psychickému znevýhodneniu týchto detí alebo 



sa zmierňujú následky tohto znevýhodnenia a dopomáha sa rodine a dieťaťu k sociálnej 

integrácii. Pre ambulantné konzultácie máme vyhradenú miestnosť, ktorá je prispôsobená 

rodinám so znevýhodneným dieťaťom, zároveň využívame aj multisenzorickú miestnosť 

Snoezelen s interaktívnou tabuľou. Pri poskytovaní služby včasnej intervencie zohľadňujeme 

potreby a možnosti konkrétnej rodiny, ktorá môže využívať túto sociálnu službu aj terénnou 

formou v prirodzenom rodinnom prostredí. Konzultácie s odborným tímom môžu prebiehať aj 

telefonicky alebo e-mailovou komunikáciou. Služba je poskytovaná bezplatne. 

 

Centrum sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18, Čadca má tri poschodia, na 

ktorých sú: 

 

Miestnosť služby včasnej intervencie  

 

 

Snoezelen miestnosť s interaktívnou tabuľou 

  

 

 



Rehabilitačná miestnosť, ktorá je vybavená modernou rehabilitačnou technikou a 

pomôckami 

 

 

 

Spoločenská miestnosť, ktorá v roku 2018 prebehla kompletnou rekonštrukciou 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dievčenské a chlapčenské spálne, ktoré vyjadrujú individualitu klientov 

 

 

 

Rozvoj pracovných zručností je odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností 

prijímateľov sociálnej služby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením na 

účel obnovy, udržania alebo rozvoja ich fyzických, mentálnych  a pracovných schopností a ich 

začlenenia do spoločnosti. Zariadenie vytvára vhodné pracovné možnosti v závislosti od 

individuálnych schopností prijímateľov sociálnej služby. 

Činnosti zamerané na rozvoj pracovných a pohybových zručností klientov sú realizované pod 

vedením inštruktoriek sociálnej rehabilitácie v dielňach, ktoré sú vybavené keramickou pecou, 

šijacím strojom, nástrojmi a náradím potrebným pre prácu s rôznym druhom materiálov. 

 

Keramická dielňa na rozvoj pracovných zručností 

 



Textilná dielňa na rozvoj pracovných zručností 

 

 

Terapeutická dielňa na rozvoj pracovných zručností 

 

Okrem základnej každodennej starostlivosti o klientov je v Centre sociálnych služieb Horelica, 

pracovisko Horelica 18, Čadca zabezpečované i vhodné a účelné využitie voľného času. Klienti 

môžu pracovať v záujmových krúžkoch podľa vlastného výberu. 

Záujmová činnosť je rozdelená do troch krúžkov, ktoré prebiehajú jedenkrát týždenne. 

 

Športový krúžok, v rámci ktorého si prijímatelia vytvárajú pozitívny vzťah k pohybu a športu a 

zároveň rozvíjajú svoje telesné a duševné schopnosti 



 

Dramatický krúžok , v rámci ktorého klienti nacvičujú rôzne programy, s ktorými reprezentujú 

naše zariadenie na kultúrnych podujatiach a súťažiach 

 

Krúžok šikovných rúk „Šikovníček“ je zameraný na upevňovanie a rozširovanie zručností 

v oblasti varenia, pečenia, práce a tvorení s rôznym materiálom 

 

V areáli zariadenia sa nachádza oddychová časť, súčasťou ktorej je záhradný altánok, hojdačky 

a lavičky v blízkosti okrasných skaliek a kvetov. 

 



 

 

 

Priestor na rozvoj pohybových a športových aktivít tvorí športová časť s fit parkom a ihriskom 

na hranie Boccie. Úmyslom je podporiť našich klientov žiť kvalitnejšie, aktívnejšie a priniesť 

im novú  možnosť sebarealizácie. 

 

 

Kvalitu života klientov v Centre sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18, Čadca 

zlepšuje tím pracovníkov zdravotného úseku, úseku inštruktoriek sociálnej rehabilitácie, tím 

pracovníkov služby včasnej intervencie (psychológ, fyzioterapeut), sociálny pracovník, 

pracovníci prevádzkového úseku. Cieľom všetkých poskytovaných činností je aktivizácia 

prijímateľov sociálnych služieb, individuálny prístup a zabezpečenie poskytovania takých 

služieb, ktoré umožnia klientom prežiť plnohodnotne svoj život. 

 


