Mesto Žilina
Odbor sociálny a zdravotný

Denné očné sanatórium a Detské jasle Hliny II

Deti sú živé kvety zeme. (Maxim Gorkij)

viac ako 50. ročná história Detských jaslí
20. výročie Denného očného sanatória

Detské jasle
Poskytujeme dennú starostlivosť deťom vo veku 1-3 roky. Máme tri
oddelenia s celkovou kapacitou 50 miest - z toho 10 pre deti s očnými
vadami. Deti sú umiestnené na oddelenia podľa veku. Starostivosť o deti
zabezpečuje špeciálny zdravotnícky personál – detské sestry. Na každom
oddelení pracujú tri detské setry a jedna pomocná sila.
Pri výchovnej práci s deťmi spolupracujeme s logopédom a psychológom.
Otvorené máme od 6:00 do 16:30.
Režim dňa:
6:00 - 8:00
8:00 - 8:30
8:30 - 9:00
9:00 - 9:30
9:30 - 10:00
10:00 - 11:15
11:15 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 16:30

Ranný filter
Rozcvičky
Raňajky
Ranné hry
Výchovné zamestnania
Pobyt vonku
Obed
Spánok detí
Olovrant
Odovzdávanie detí rodičom

V priebehu roka organizujeme pre deti karneval, bábkové divadlo, Deň
detí, Mikuláš, oslavy narodenín a menín a pod.
Kuchyňu máme vlastnú, v ktorej varia dve vyučené kuchárky detské jedlá
podľa predpísaných noriem. Dodržujeme pitný režim detí.

Denné očné sanatórium
Je špeciálne zdravotnícke a výchovné zariadenie. Poskytujeme
starostlivosť deťom od 2 - 5 rokov na jednom z troch oddelení v našich
Detských jasliach.
Deti prijímame na základe doporučenia príslušného očného lekára
a žiadosti o prijatie dieťaťa do zariadenia. Zameriavame sa na liečbu
škúlenia (strabizmu), tupozrakosti (amblyopie) a pooperačných stavov.
Dĺžka pobytu sa riadi zdravotným stavom dieťaťa a musí trvať najmenej 3
mesiace.
Starostlivosť o zrakovo postihnuté deti zabezpečuje špeciálne školená
očná sestra v ortoptike a pleoptike v spolupráci s očným lekárom dieťaťa.
Odborným garantom sanatória je MUDr. Tatiana Zelníková, s ktorou
máme dlhoročnú spoluprácu.
Prístroje na liečbu detí zabezpečuje Mesto Žilina, odbor sociálny
a zdravotný.
Očné cvičenia sú zosúladené s výchovnou činnosťou detských sestier
a režimom dňa detí (rozcvička, výchovné zamestnania, pobyt vonku ... ).

Ako vybaviť prijatie:
Na umiestnenie dieťaťa do detských jaslí je potrebné vyplniť Žiadosť o
umiestnenie dieťaťa do detských jaslí v klientskom centre na prízemí MsÚ
v Žiline, alebo je možné si ju vytlačiť z webovej stránky mesta.
Podmienkou na prijatie dieťaťa do detských jaslí, je trvalý pobyt na území
mesta Žilina a obidvaja rodičia dieťaťa musia byť zamestnaní. Žiadosť je
potrebné vypísať a dať potvrdiť zamestnávateľovi. Vypísanú žiadosť je
potrebné doručiť do podateľne Mestského úradu. Žiadosti o umiestnenie
dieťaťa do detských jaslí sú vybavované aj priebežne v priebehu roka,
pokiaľ to umožňuje kapacita jaslí.
Poplatky:
Poskytovaná starostlivosť dieťaťu (ošetrovné) 230,00 €/mesiac/1 dieťa.
(Dvojičky platia len jeden poplatok. V prípade nenaplnenia kapacity jaslí je možné prijať aj
dieťa s trvalým pobytom mimo Žilinu. Poplatok sa vypočíta z celkových ročných nákladov.)

Stravné 1,50 €/1deň/1 dieťa.
Bližšie informácie vám radi poskytneme osobne. Kontakt:
Ľubica Tóthová, vedúca DJ
Veľká Okružná 82
010 01 Žilina
tel.: 041/7634 613
email: jaslevo@gmail.com
http://www.zilina.sk/50/detske-jasle/

