
Oznam o voľných miestach v zariadení na týždenný pobyt 

Centrum sociálnych služieb Fantázia, Belanského 12/8 v Kysuckom Novom Meste, 

ktoré pôsobí ako “Domov sociálnych služieb” a “Špecializované zariadenie” si Vás dovoľuje 

požiadať o spoluprácu.  
V našom zariadení poskytujeme sociálnu starostlivosť pre klientov (na základe “rozhodnutia 

a posudku o odkázanosti na sociálnu službu” do domova sociálnych služieb alebo do 

špecializovaného zariadenia, ktoré vydáva Žilinský samosprávny kraj v rámci Žilinského 

kraja) s mentálnym, telesným alebo duševným znevýhodnením, a to deťom, mládeži, 

dospelým i seniorom, a to ambulantnou a týždennou formou pobytovou formou sociálnej 

služby. Klientom v našom zariadení poskytujeme pomoc pri jednotlivých úkonoch 

sebaobsluhy, na ktoré sú odkázaní, poskytujeme základné sociálne poradenstvo, sociálnu 

rehabilitáciu, zabezpečujeme výchovu, vzdelávanie, záujmovú, pracovnú činnosť, ubytovanie, 

stravu a pod. Kapacita nášho zariadenia je 35 klientov. Momentálne máme 6 voľný miest na 

týždenný pobyt a ponúkame možnosť prijatia nového klienta so zdravotným znevýhodnením 

(napr. mentálna retardácia, autizmus, downov syndróm, schizofrénia, telesné, zmyslové 

postihnutie, demencia, organický psychosyndróm) na uvedený pobyt (soc. služba sa poskytuje 

pondelok až piatok). Vzhľadom na charakter týždenného pobytu, kde máme umiestnené 

predovšetkým mladšie vekové kategórie klientov a kde je potreba pravidelného dochádzania 

klientov na víkend domov, je táto forma pobytu skôr vhodná pre mobilných klientov 

spadajúcich do vekovej kategórie detí, mládeže, dospelých a dôchodcov.  

            Týmto si Vás dovoľujeme požiadať o pomoc, ak viete o niekom z Vašich občanov v 

obci, ktorých príbuzní by potrebovali zabezpečiť starostlivosť o svojho ŤZP člena rodiny aj 

takýmto spôsobom pobytu, posuňte im prosím túto informáciu.   
  
V prípade záujmu prosím kontaktovať: telefonicky na čísle – predovšetkým 0907/839 398 

alebo 041/421 21 21. Emailom: poradca.fantaziaknm@vuczilina.sk. Pomôžeme s vybavením 

potrebných náležitostí k umiestneniu a doplníme všetky potrebné bližšie informácie. 
   
Vopred Vám ďakujeme.  
  

S pozdravom 
 
 
Vybavuje: Mgr. Katarína Ihelková 
                sociálna pracovníčka  

 
Ing. Mgr. Silvia Martinčeková 

riaditeľka CSS Fantázia  
Belanského č. 12/8 
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