Kontakty:
adresa: IDEA
Domov sociálnych služieb
Breziny 264, 055 62 Prakovce
telefón: 053/4874417
e-mail: dss.prakovce@nextra.sk
web: www.dssprakovce.sk

Zariadenie:
r poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo,
sociálnu rehabilitáciu, výchovnú a záujmovú činnosť, pracovnú terapiu, ošetrovateľskú
starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne
a šatstva, osobné vybavenie a utvára podmienky na vzdelávanie a na úschovu cenných vecí,
r pozostáva z dvoch stredísk: Prakovce a Matilda Huta, ktorých súčasťou sú bezbariérové
detské ihriská a parky,
r má zriadené dve triedy špeciálnej základnej školy a jednu pracovnú triedu,
r realizuje výchovnú činnosť, ktorá prebieha vo výchovných a pracovných skupinách
vedených vychovávateľmi, ergoterapeutmi a špeciálnymi pedagógmi. Obsah výchovnej
činnosti tvoria úlohy a činnosti rozčlenené podľa jednotlivých zložiek výchovy: rozumová
výchova a výchova reči, zmyslová, estetická, telesná, pracovná spoločenská výchova
a individuálna logopedická starostlivosť. Súčasťou výchovného procesu sú rekreačnorelaxačné aktivity v rámci DSS aj regiónu s cieľom interakcie s intaktnou populáciou, či
záujmové útvary: dramatický, hudobno-pohybový, športovo-turistický, výtvarný, krúžky
šikovných rúk, varenia a pečenia.
r pre činnosť ergoterapie má vytvorené štyri dielne: pracovnú, pestovateľskú, kreatívnu
a textilnú,
r v rámci rehabilitačnej činnosti má vytvorenú rekondičnú miestnosť s komplexným vybavením, relaxačnú miestnosť s hydromasážnou vaňou a masážnymi procedúrami. V letných
mesiacoch klienti využívajú vonkajšie bazény.
r v zrekonštruovanom objekte kaštieľa v stredisku Matilda Huta má zriadené hydroterapeuticko-rehabilitačné centrum, ktoré sa zameriava na poskytovanie hydroterapie a rehabilitácie s využitím hydromasážnych vaní pre podvodnú masáž tela, vírivej vane, relaxačného
bazéna s protiprúdom, parnej sauny, masážneho lôžka Ceragem, fitnes centra. Liečebná telesná výchova je realizovaná v telocvični, ktorá poskytuje široké liečebno-športové vyžitie.
Elektroliečba a rôzne druhy masáží sú prevádzkované v relaxačnej miestnosti.
právna forma: rozpočtová organizácia
zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj
kapacita: 132 miest
druh sociálnej služby: domov sociálnych služieb
forma sociálnej služby: ambulantná, pobytová – ročná
cieľová skupina: deti, mládež a dospelí občania so zdravotným postihnutím
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