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Úvodné slovo
V roku 2016 oslávilo naše zariadenie 20 rokov svojho pôsobenia. Vzniklo, aby
pomáhalo predovšetkým ľuďom so zdravotným postihnutím telesným a ich rodinám.
V priebehu 20 rokov činnosti sme mali každodenne príležitosť zažívať, aké je dôležité
vidieť problematiku, ktorej sa venujeme, komplexne. Komplexný pohľad zahŕňa
súčasné vnímanie nasledujúcich faktov:
Sociálna oblasť je neoddeliteľne prepojená so školstvom a so zdravotníctvom. Nie je možné
pristupovať k sociálnym problémom izolovane. Problematika, ktorou sa zaoberá, je tým ťažšie
riešiteľná, čím je kvalita školstva a zdravotníctva nižšia. Ľudia so zdravotným postihnutím navštevujúci
naše zariadenie sa stali odkázaní na sociálne služby z dôvodu, že školstvo im neposkytlo možnosť
dostatočného osobnostného rozvoja, čo v praxi znamená, že sa nenaučili žiadnym zručnostiam, ktorými
by mohli byť svetu užitoční. Je všeobecne známe, že človek bez vzdelania nedokáže vziať život
plnohodnotne do vlastných rúk a stáva sa objektom poskytovania pomoci pre druhých. Za 20 rokov
pôsobenia sme naplno prežili, aké dôsledky vyplývajú z toho, keď spoločnosť nedbá dostatočne o to,
aby jej školstvo tu bolo pre všetky svoje deti a mladých ľudí - duševné schopnosti všetkých detí, ktoré
nemohli chodiť do zodpovedajúcej školy, trpia. V oblasti zdravotníctva je prepojenie na úrovni fyzického
zdravia – ak zdravotníctvo poskytuje ľuďom so ZP kvalitnú starostlivosť, umožňuje im podstatne lepšiu
kvalitu každodenného života. Ak sa má situácia v sociálnej oblasti zmeniť k lepšiemu, je nutné zmeniť
k lepšiemu situáciu v školstve a v zdravotníctve – neriešiť dôsledky zanedbanej starostlivosti, ale
predchádzať ich vzniku.
Za stav spoločnosti sú zodpovední všetci jej jednotlivci, nielen tí, ktorí sú pri politickej moci. Názor
množstva ľudí, že za všetko nefungujúce je potrebné robiť zodpovedných iných, je hlavnou príčinou
súčasného stavu spoločnosti. Len vtedy sa zmení situácia na Slovensku k lepšiemu, ak si čo najviac
jednotlivcov/občanov Slovenska uvedomí, že majú možnosť ovplyvniť mnoho vecí k lepšiemu, ba môžu
mnoho potrebných vecí vytvoriť. Ak chceme prežiť plnohodnotný život, je potrebné hľadať zdroje
vo svojom vlastnom vnútri (aktívny prístup k životu a hodnotový systém).
Vnímanie týchto dôležitých súvislostí nás priviedlo k tomu, že sme sa v našom zariadení rozhodli
skĺbiť spomínané tri druhy služieb – sociálnu oblasť, zdravotníctvo, školstvo. Sme spokojní s tým, čo
toto spojenie prináša ľuďom so ZP, zároveň je však takmer nemožné zabezpečiť financovanie tohto
prepojenia služieb v súčasných legislatívnych a spoločenských podmienkach. Keďže si však
uvedomujeme, že svojim prístupom ku všetkému ovplyvňujeme stav spoločnosti, snažíme sa dbať o to,
aby sme zaujali konštruktívny postoj ku všetkému, čo nás stretáva.
Ďakujeme vám, že ste v úvode výročnej správy za rok 2016 venovali pozornosť našej výpovedi toho,
čo vnímame ako veľmi dôležité.

kolektív
Detského klubu zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach
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Kto sme
Sme mimovládna nezisková organizácia s regionálnou pôsobnosťou, zameraná na
poskytovanie pomoci deťom, mládeži a dospelým s telesným postihnutím a ich
blízkym.
Vznikli sme z iniciatívy rodičov detí s telesným postihnutím v roku 1993, registráciou občianskeho
združenia na Ministerstve vnútra SR pod číslom spisu: VVS/1-900/90-8440, so zámerom zviditeľňovať
a obhajovať práva osôb s telesným postihnutím a zapojiť sa do procesu vytvárania dôstojných
spoločenských podmienok pre život ľudí s ŤZP na Slovensku.
Od roku 1996 prevádzkujeme polyfunkčné centrum, v ktorom poskytujeme ambulantné sociálne
služby, zdravotnícku službu v ambulancii a zariadení SVLZ v odbore Fyziatria, balneológia a liečebná
rehabilitácia a výchovnovzdelávaciu službu v súkromnej materskej škole.

Naše poslanie
Našim poslaním je pomáhať deťom, mládeži a dospelým s telesným postihnutím a ich rodinám pri
riešení problémov súvisiacich so zdravotným postihnutím, aby sa necítili v náročných životných
situáciách osamelí, bezradní, slabí, nešťastní,... Pomáhať im, aby sa naučili svoje problémy riešiť, aby
dokázali zdravotné postihnutie prijať ako výzvu na získanie jedinečných skúseností na ceste životom.

Naše ciele
Hlavným cieľom našej činnosti je poskytovať kvalitné ambulantné sociálne a zdravotné služby pre deti,
mládež a dospelých s telesným postihnutím a ich rodiny, ktoré sú pre ľudí s telesným postihnutím,
žijúcich v rodine veľmi dôležité.

Naše hodnoty
Veríme, že:
Vo vyspelej spoločnosti predstavuje každý človek nenahraditeľnú hodnotu.
Ľudia s telesným postihnutím sú integrálnou súčasťou každej spoločnosti a len spolu
s nimi tvorí spoločnosť celok.
Ľudia s telesným postihnutím dokážu pri vytvorení adekvátnych podmienok
plnohodnotne fungovať v prirodzenom spoločenskom prostredí

Naša vízia
Spoločnosť, ktorá má postoj ku zdravotnému postihnutiu ako ku skúsenosti, ktorú môže zažiť každá
ľudská bytosť.
Spoločnosť, ktorá dokáže oceňovať odlišnosti, vytvárať podmienky na rovnosť príležitostí, budovať
bezbariérové prostredie na princípoch univerzálneho dizajnu, vychovávať a vzdelávať všetky svoje
deti, podporovať zdravý rodinný a komunitný život.
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Náš hodnotový systém
Hodnotový systém kolektívu Detského klubu zdravotne postihnutých detí a mládeže

v Košiciach je postavený na poznaní zákonitostí života a na vedomí nutnosti tieto
zákonitosti rešpektovať ako podmienku naplneného a šťastného života. Preto pozýva
svojich zamestnancov k vedomého zdieľaniu nasledujúcich skutočností:
 Detský klub ZPDaM v Košiciach chce podporovať každého (klienta, zamestnanca,
dobrovoľníka,...) v jeho osobnostnom raste k ľudskosti, múdrosti, tvorivosti.

 Detský klub ZPDaM v Košiciach chce byť napomáhajúcim faktorom pri budovaní
ľudskej,

radostnej

spoluvytváranie.

spoločnosti,

vníma

spoluzodpovednosť

za

jej

stav

a jej

 Detský klub ZPDaM v Košiciach vníma prácu ako dar a poslanie (v nijakom prípade
len ako nutnú povinnosť), ktoré potrebuje každý človek v rámci svojho osobnostného
rozvoja pre dobro svoje a dobro spoločnosti mať a vykonávať.

 Detský klub ZPDaM v Košiciach vníma povinnosť každého človeka pracovať na sebe,
na svojej ľudskosti, etickosti, zodpovednosti, spolupatričnosti, ochote.

 Detský klub ZPDaM v Košiciach vníma ako povinnosť každého zamestnanca chrániť
čistotu medziľudských vzťahov na pracovisku, chrániť dobrú pracovnú atmosféru.

Detský klub ZPDaM v Košiciach odporúča každému zamestnancovi, aby sa snažil stať
ochotnou a dôveryhodnou oporou ostatným členom kolektívu, a aby sa snažil v tejto
schopnosti byť oporou rásť.

Všetky uvedené povinnosti vyplývajú zo skutočnosti, že každý jednotlivec môže dostať od
života len toľko, koľko sám životu dá, a dostane od neho presne to, čo mu sám dal. Preto je

nutné starať sa o kvalitu svojho pôsobenia, a dávať svetu to najlepšie, čo kto dokáže,

a v maximálnej možnej miere. Tým sa prepracuje na ceste životom na úroveň, kedy bude
preňho radosťou žať krásne ovocie svojho pôsobenia.

„Vytvorenie spravodlivého štátneho a spoločenského poriadku, prostredníctvom ktorého je každému dané to, čo
mu patrí, je základná úloha, ktorej musí znova čeliť každá generácia.“
Benedikt XVI., Encyklika Deus Caritas Est
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Naši zamestnanci v roku 2016
Riaditeľka
Ing. Dagmar Kozáková

Sociálne služby
Rehabilitačné stredisko
zariadenie sociálnych služieb pre deti
Ing. Jana Gregová, sociálna pracovníčka, odborná zástupkyňa za rehabilitačné stredisko
Rehabilitačné stredisko
zariadenie sociálnych služieb pre mladých dospelých
Mgr. Karolína Mózerová, sociálna pracovníčka
Domov sociálnych služieb
zariadenie sociálnych služieb pre mladých dospelých
MUDr. Marcela Strhárská, sociálna pracovníčka, odborná zástupkyňa za domov sociálnych služieb
Bc. Mária Dubecká, sociálna pracovníčka
Mgr. Ľubica Benkovská, sociálna pracovníčka
PhDr. Marián Kozák, sociálny pracovník – poradca
Mgr. Kristína Kocúrová, sociálna pracovníčka

Zdravotnícke služby
Ambulancia lekára špecialistu v odbore FBLR
MUDr. Eva Bočkorová, lekárka internistka – fyziatrička, odborná zástupkyňa za ZZ
MUDr. Katarína Šalamonová, lekárka pediatrička – fyziatrička
MUDr. Adriana Babičová, lekárka – fyziatrička
Zariadenie SVLZ v odbore FBLR
Bc. Silvia Zadorová, fyzioterapeutka
Zuzana Čurpeková, dft. - fyzioterapeutka
Dominik Mišek, dft. - fyzioterapeut

Výchovnovzdelávacia služba
Súkromná materská škola
Bc Viktória Bereczová – učiteľka materskej školy - riaditeľka materskej školy
Mgr. Jana Gregová – učiteľka materskej školy – liečebná pedagogička
Erika Bezegová – učiteľka materskej školy
Ing. Andrea Molčáková – učiteľka materskej školy
Jana Racz – učiteľka materskej školy
Mgr. Mačingová Martina – učiteľka materskej školy

Hygiena a údržba
Zuzana Forgáčová, hygienická pracovníčka
Ján Šonkolyoš, údržbár
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Naši dobrovoľníci v roku 2016
Sociálne služby
Dobrovoľnícka služba s finančnou podporou ÚPSVaR v Košiciach
1. Dezorzová Štefánia
2. Kocúrová Kristína, Mgr.
3. Magerová Hana
4. Tresová Martina, Mgr.
5. Šonkolyoš Ján
Dobrovoľníci z cirkvi Ježiša Krista sv. neskorších dní
1. Maria van Dalen
2. Robert van Dalen
Dobrovoľníci – individuálne zapojení bez finančnej podpory
1. Grega Maroš, Ing.
2. Habinová Eva, Mgr.
3. Neubarová Martina, Bc.
4. Modrák Ján, Ing.
5. Modrák Marcel, Ing.
6. Podhájecký Ján, Bc.

Zdravotnícke služby - zariadenie SVLZ
Dobrovoľnícka služba s finančnou podporou ÚPSVaR v Košiciach
1. Čurpeková Zuzana, dft. – fyzioterapeutka

Výchovnovzdelávacie služby – materská škola
Dobrovoľnícka služba s finančnou podporou ÚPSVaR v Košiciach
1. Bédiová Katarína
2. Bezegová Erika
3. Juhasová Helena
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Organizačná štruktúra
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I. SOCIÁLNE SLUŽBY

Rehabilitačné stredisko
Domov sociálnych služieb
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1. Sociálna služba v rehabilitačnom stredisku
Zariadenie sociálnych služieb rehabilitačné stredisko vzniklo ako podporná
služba pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorých život priviedol do
situácie, že sú odkázaní na pomoc iných, častokrát sa nachádzajú v spoločenskej
izolácii, nemajú dostatok príležitostí na svoj osobnostný rozvoj a sebarealizáciu.
Napriek tomu nechcú byť odovzdanými a pasívnymi, chcú vo svojom živote fungovať
prirodzeným spôsobom, aktívne, chcú sa rozvíjať, byť dôstojnou súčasťou svojej rodiny
a komunity.
Sociálna služba v rehabilitačnom stredisku je založená na princípoch humanizmu a zachovania
ľudskej dôstojnosti, prináša prístup orientovaný na človeka a dôstojné sprevádzanie ľudí pri
aktivizácii ich vnútorných zdrojov.
V našom zariadení je táto služba poskytovaná detským i dospelým klientom s ťažkým
zdravotným postihnutím najmä telesného charakteru, alebo ohrozených ťažkým zdravotným
postihnutím, klientom, ktorí majú k tomuto znevýhodneniu pridružené iné postihnutie menej
závažného rozsahu, ale aj klientom ohrozených týmto znevýhodnením, vynímajúc klientov
s poruchami správania alebo s agresívnym správaním.
Poskytovaná sociálna služba sa riadi zákonným vymedzením podľa Zák. NR SR č. 448/2008
Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní v znení neskorších predpisov. V zmysle tohto zákona sa poskytuje sociálna
rehabilitácia, sociálne poradenstvo a pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.
Sociálna rehabilitácia je zameraná na podporu samostatnosti, sebestačnosti a nezávislosti
klienta, realizuje sa prostredníctvom nácvikov zručností alebo aktivizovaním schopností,
tiež posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri posilňovaní sociálnych zručností. Ide najmä
o nácviky aktivít každodenného života, nácviky mobility a používania pomôcok, nácviky
sociálnych zručností.
Sociálne poradenstvo je zamerané na sprevádzanie klienta a jeho blízkych osôb v nepriaznivej
sociálnej situácii, je zamerané na posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo
komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problémov a podľa
potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.
Pomoc pri odkázanosti je podpornou pomocou pre vykonávanie všetkých aktivít, ktoré
v dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia klient nemôže vykonávať samostatne.

1.1 Sociálna služba pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím
V roku 2016 bola sociálna služba v rehabilitačnom stredisku poskytovaná 2 deťom s ťažkým
zdravotným postihnutím prevažne v oblasti telesného znevýhodnenia, alebo s kombináciou
telesného a iného postihnutia a celkovo 3 deťom ohrozeným zdravotným postihnutím vo veku
od 4 do 7 rokov. Služba sa realizovala s individuálnym prístupom a v malej skupine.
Hlavným naším snažením bolo kladenie dôrazu na pestovanie každodenných zručností detí,
s cieľom, aby sa svojimi zručnosťami priblížili v maximálnej možnej miere zdravým
9

rovesníkom. Tento cieľ je nesmierne namáhavou a zodpovednou úlohou, kde na jednej strane
je nutné zohľadnenie individuálnych možností detí, súvisiacich s vývinovým obdobím,
rozsahom a stupňom zdravotného znevýhodnenia, na strane druhej vyvíjanie veľkého úsilia pre
podnecovanie a motivovanie detí, nakoľko častokrát u nich dochádza k sklonom k pasivite
a spoliehaniu sa na pomoc iných.
Deti, ktoré sú odkázané na sociálnu službu v rehabilitačnom stredisku, si vyžadujú komplexnú
podporu, individuálny prístup, motivovanie, stimuláciu, všestrannú podporu, smerujúc
k maximálnej možnej miere aktivizácie vlastných možností. Nevyhnutnou súčasťou takéhoto
pôsobenia sú: dostatok času, trpezlivý prístup, zohľadňovanie osobných možností pri
stanovovaní individuálnych plánov, vytváranie láskavého a bezpečného prostredia s
dôveryhodnými ľuďmi. Najdôležitejšími oblasťami, v ktorých potrebujú pravidelnú cielenú
podporu je rozvíjanie hrubej a jemnej motoriky, senzomotorického vnímania, koordinácie,
sebaobslužnosti, samostatnosti, sociálnych zručností a skúseností, osobnostného a
vedomostného potenciálu.
Rehabilitačné stredisko v uplynulom období venovalo nemálo úsilia rodičom detí s ťažkým
zdravotným postihnutím. Jednalo sa o ich systematické sprevádzanie pri hľadaní možností
zmierňovania dôsledkov zdravotného postihnutia detí. Aktívna spolupráca s rodičmi
prispievala k všestrannému napredovaniu detí.
V rámci sociálnej rehabilitácie sa v priebehu roka uskutočnili a boli najobľúbenejšími
aktivitami najmä:

Precvičovanie zručností každodenného života
Trénovanie jemnomotorických a hrubomotorických zručností, koordinácie, samostatnosti,
sebestačnosti a sebaobslužnosti, prácou a hraním sa s materiálmi, predmetmi a pomôckami,
ktoré nás obklopujú v každodennom živote.

Starostlivosť o seba, svoje prostredie, rastliny, zvieratká
Pestovanie pozitívneho vzťahu k sebe samému, k prostrediu,
rastlinám, zvieratám, návšteva botanickej záhrady, stretnutia
s terapeutickým psíkom, spoznávanie pravidiel starostlivosti,
kŕmenie, nacvičovanie poslušnosti a spolupráce so
zvieratkom, prechádzky.
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Kreatívne aktivity
Individuálne tvorenie detí, tvorenie v skupinke detí alebo spolu s rodičmi, kde každý vytváral
dielka podľa vlastnej fantázie na témy: príroda, ľudia, rodina, kamaráti, profesie, udalosti,...

Relaxačné aktivity v našej prírodnej záhrade
Zoznamovanie sa rastlinkami, s liečivými bylinkami, hry v pieskovisku, relaxovanie v hojdacej
sieti, spoločné debaty s rodičmi pri posedení v tráve, ...

Čítanie rozprávok, hranie divadielka, kreslenie
Rozvoj komunikačných schopností a jazykových zručností hravým spôsobom, rozširovanie a
precvičovanie slovnej zásoby, vyjadrovanie, predstavivosť, pozornosť, ...

Integračné stretnutia
Aktivity v kolektíve so zdravými deťmi z materskej školy prostredníctvom hier a podujatí,
medzi najzaujímavejšie a najveselšie aktivity patril karneval.
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Poznávanie prírody
Zoznamovanie sa s jednotlivými druhmi zvierat, kreslenie a hranie sa s modelmi zvieratiek,
rozprávanie príbehov o zvieratkách, návšteva zoologickej záhrady.

1.2 Sociálna služba pre dospelých s ťažkým zdravotným postihnutím
Rehabilitačné stredisko poskytovalo sociálnu službu v roku 2016 celkovo pre 7 dospelých
klientov s ťažkým zdravotným postihnutím.
Hlavným celoročným zameraním v práci s dospelými klientmi bolo:
sprevádzanie klientov pri podpore ich samostatnosti, sebaobslužnosti, sebestačnosti,
nezávislosti,
pomoc pri nacvičovaní dôležitých životných zručností,
podpora pri nadobúdaní a upevňovaní užitočných návykov,
aktivizovanie a posilňovanie vnútorných zdrojov a schopností,
utváranie a pestovanie dobrých vzťahov,
nadobúdanie a upevňovanie sociálnych a komunikačných zručností.
Programy sociálnej rehabilitácie boli vytvárané pomocou individuálnych plánov a v spolupráci
klienta s kľúčovým pracovníkom sociálnej rehabilitácie. Pri ich tvorbe sa zohľadňovalo
zdravotné znevýhodnenie (diagnóza, rozsah, progresivita) a z toho vyplývajúce individuálne
potreby, záujmy, sociálny kontext, ekonomické možnosti a iné dôležité okolnosti.
Dospelí klienti prišli do nášho rehabilitačného strediska z prirodzeného prostredia, kde väčšina
z nich žila štandardným spôsobom. Ocitli sa však v situácii, keď v dôsledku náhleho ochorenia,
zhoršujúceho sa zdravotného stavu alebo nedostatku fyzickej, časovej a rôznej inej podpory,
nevládali fungovať v bežnom živote naďalej samostatne a vo vyžadujúcom sa tempe
väčšinovou spoločnosťou. Rozhodli sa navštevovať sociálnu službu, kde sa môžu venovať
zlepšovaniu svojich životných zručností, potrebných pre lepšie fungovanie v bežnom prostredí,
individuálne, v malej skupinke, alebo vo väčšej skupine v spolupráci s kolegami - klientmi
domova sociálnych služieb.
V rámci sociálnej rehabilitácie u dospelých sa v roku 2016 pravidelne uskutočňovali najmä
nasledujúce aktivity:
Diskusie a stretnutia v malej skupine, zamerané na svojpomocnú podporu, svojpomocné
poradenstvo, prostredníctvom ktorých sa trénovala schopnosť sebavyjadrenia a pomenovania
dôležitých problémov, tiež hľadanie spôsobov a riešení problémov.
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Nácvik samostatnosti, sebestačnosti a sebaobslužnosti pri aktivitách každodenného života,
nácvik jemnomotorických zručností, koordinácie, aktivizácia vlastných možností a snaženia.
Tvorivá práca a spolupráca s klientmi DSS na vytváraní časopisu Klubčík, na tvorbe fb stránky
a dokumentárneho štúdia, pri príprave a uskutočňovaní spoločných aktivít, v zariadení
i v teréne,.

Nácvik komunikácie a kooperácie formou
tímového organizovania podujatí, výletov
osláv, sviatkov, narodenín, Veľkej noci,
Vianoc.
Rozvíjanie umeleckého cítenia, fantázie,
kreativity prostredníctvom vytvárania rôznych zaujímavých predmetov, súvisiacich
s tradičnými i netradičnými sviatkami, určené blízkym priateľom alebo spoluklientom, so
zameraním najmä na rozvoj jemnej motoriky a koordinácie.

Podporovanie „športového ducha kolektívu“, organizované i neorganizované športové
zápolenie v stolnom tenise, stolnom futbale, boccii.

Mnohé ďalšie aktivity, vyplývajúce z potrieb každodenného života a spontánne vzniknutých
situácií.
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1.3 Financovanie sociálnej služby v RS v roku
V priebehu roku 2016 ambulantnú sociálnu službu v RS navštevovalo 7 dospelých klientov s
ťažkým zdravotným postihnutím, 2 deti s ťažkým zdravotným postihnutím a 3 deti ohrozené
zdravotným postihnutím.
Sociálna služba bola poskytovaná v celodennom (8 hodinovom) alebo poldennom
(4 hodinovom) režime. Priemerná návštevnosť bola 5 klientov / 1 deň (8hod).
Sociálna služba bola poskytovaná s podporou finančného príspevku od Košického
samosprávneho kraja. Príspevok bol poskytnutý v období od 1.1.2016 do 31.3.2016 na
5 prijímateľov sociálnej služby (klientov) a od 1.4.2016 do 31.12.2016 na 3 klientov.
Ekonomicky oprávnené náklady v rehabilitačnom stredisku v roku 2016 činili:
 546 € na 1 klienta / 1 mesiac
Úhrada klientov za sociálnu službu činila:
 0,50 € / 1 deň (8 hodín)
 0,25 € / 1 deň (4 hodiny)
Sociálna služba bola finančne zabezpečená z nasledujúcich zdrojov:
1. Príspevok od Košického samosprávneho kraja na odkázanosť fyzickej osoby na pomoc
inej osoby a na prevádzku pri poskytovaní sociálnej služby v DSS.
2. Úhrady prijímateľov sociálnej služby za poskytnutú sociálnu službu.
3. Príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach.
4. Vlastné zdroje na dofinancovanie sociálnej služby.

Náklady na poskytovanú sociálnu službu v RS
1%

Mzdy, odvody, osobné náklady
Elektrina, voda, plyn, materiál
Služby, údržba, opravy
Poistné, správne poplatky

7%
14%

78%

Financovanie sociálnej služby v RS
5%
1%

10%

KSK
Klienti
ÚPSVaR
Vlastné zdroje

84%
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2. Sociálna služba v domove sociálnych služieb
Náš domov sociálnych služieb poskytuje ambulantné sociálne služby osobám
s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré sú odkázané na dlhodobú komplexnú
sociálnu službu, a zároveň chcú žiť vo svojom prirodzenom prostredí v rodine.
Ide predovšetkým o mladých dospelých s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí
majú spoločnú životnú situáciu charakteristickú ukončením školského
vzdelávania a chýbajúcimi podnetmi pre ďalší osobnostný rozvoj, chýbajúcou pracovnou
sebarealizáciou, ťažkosťami pri snahe viesť samostatný život, resp. nemožnosťou viesť
samostatný život, chýbajúcimi možnosťami pre zmysluplné voľnočasové aktivity a ťažkosťami
pri začleňovaní sa do prirodzeného života svojho okolia.
V roku 2016 navštevovalo náš domov sociálnych služieb 19 dospelých klientov.
V domove sociálnych služieb (DSS) sa snažíme našich klientov sprevádzať pri
riešení ich problémov – a to spôsobom, ktorý je založený na individuálnom
prístupe a na rešpektovaní osobného chcenia klientov. Spoločne pracujeme na
tom, aby sa ich osobnostný rozvoj posúval správnym smerom. Aby sa učili
kvalitnej sebaobhajobe – aby vedeli vyjadriť svoje potreby, chcenia a vedeli si
ich v spoločnosti aj obhájiť. Aby sa posilňovali v samostatnosti a vnútornej
i vonkajšej aktivite, aby pochopili, že držia svoj život vo svojich rukách oni
sami, a že ho môžu formovať podľa vlastných túžob. Vytvárame pre nich
aktivity na rozvoj intelektuálnych schopností, na rozvoj emocionálnej časti
osobnosti, motivácie, hodnotového systému, tvorivosti. Každý z nich má svoj vlastný
individuálny plán, ktorého realizácia je náplňou ich denného režimu. Každodenná pravidelná
činnosť realizovaná v zariadení je dopĺňaná obohacujúcimi aktivitami zameranými na
spoznávanie nových miest, organizácií, ľudí v rámci užšieho aj širšieho kruhu komunity, na
nadväzovanie novej spolupráce a nových vzťahov, skrátka na podporu začleňovania našej
cieľovej skupiny do prirodzeného života v spoločnosti.
Kolektív zamestnancov DSS vníma svoju činnosť ako poslanie - poslanie pomáhať,
podporovať, sprevádzať, primerane usmerňovať ľudí s ŤZP. Naši klienti nemali
svoje životy v minulosti naplnené dostatkom podnetov a možností pre svoj
osobnostný rozvoj. Nestali sa z nich zorientovaní mladí dospelí, ktorí aktívne
pristupujú k svojim životom. Nie je to len otázka ich zdravotného postihnutia, je to
predovšetkým otázka možností, ktoré im v minulosti boli ponúknuté. Ak by mali dostatok
podnetov a príležitostí pre svoj rozvoj, ak by sa spoločnosť viac usilovala ich vnímať ako svoju
prirodzenú súčasť, boli by títo mladí ľudia s ŤZP niekde úplne inde. Aj svojimi schopnosťami,
aj zapojením do života spoločnosti. Vidíme, že každý človek potrebuje ciele, vízie, zapojenie
do života komunity, lebo ak je o to ukrátený, upadá, mentálne aj psychicky. S ním upadá často
krát aj jeho rodina, a zostáva jediná vízia – ústavná starostlivosť. V súčasnosti sa v odborných
kruhoch hovorí a píše, že to nechceme, lebo vyspelý štát musí mať pripravené iné možnosti pre
svojich občanov. Pre všetkých svojich občanov. Vyspelá spoločnosť dokáže vytvoriť
podmienky a poskytnúť príležitosti umožňujúce prežiť aj ľuďom s ŤZP zmysluplný a naplnený
život. S týmto uvedomením pristupujeme k poskytovaniu sociálnej služby našim klientom.
Snažíme sa im poskytnúť maximum zmysluplných možností, aby sme ich podporili v ich
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osobnostnom raste, aby sme im pomohli stať sa prirodzenou súčasťou svojej komunity spolu
so svojimi rodinami.

2.1 Naše nástroje a aktivity určené na podporu osobnostného rozvoja
klientov
Časopis Klubčík
Časopis Klubčík založený našim pracovným kolektívom plní dve dôležité úlohy:
Poskytuje priestor ľuďom so zdravotným postihnutím na vyjadrenie
svojich potrieb, chcení, názorov, túžob, a tak im umožňuje zlepšovať svoje
vyjadrovanie, trénovať sa v sebaobhajobe.
Zviditeľňuje problematiku života so zdravotným postihnutím v našej
spoločnosti.
Časopis funguje podľa princípu: „Každý prispieva podľa miery svojich schopností.“ Tento
princíp je dôležitý, lebo časopis je otvorený každému prispievateľovi so zdravotným
postihnutím. Takáto otvorenosť je potrebná, aby sa aj ľudia so ZP mali príležitosť vyjadriť
verejne. Prispievajú aj zamestnanci, dobrovoľníci, rodičia, osobní asistenti,... Jedinou
podmienkou je pozitívny charakter príspevku, čo v našom poňatí znamená snahu o vyhnutie sa
nekonštruktívnemu nadávaniu. To neznamená, že odmietame realitu, odmietame len nadávky,
neprimerané sťažnosti, ohováranie .
Keďže spektrum našich prispievateľov je veľmi rozmanité, aj príspevky sú veľmi rozmanité .
Vypovedajú o prežívaní každého prispievateľa, a tým podporujú okrem spomínaných úloh aj
možnosť porozumenia špecifickým potrebám ľudí so ZP.

Partia z DK
Už dlhšie sme túžili vytvoriť skupinu ľudí, ktorým záleží na riešení problematiky ZP...
Skupina vznikla, aby podporila zviditeľnenie problematiky zdravotného
postihnutia v užšej aj širšej komunite. Zahŕňa zamestnancov, klientov,
osobných asistentov, dobrovoľníkov, rodičov, všetkých, ktorým záleží na
zlepšení situácie, v akej žijú ľudia s ŤZP. Ľudia so ZP sami, bez podpory
ostatných, potrebné zmeny v spoločnosti nedokážu uskutočniť. Členom Partie
z DK záleží na budovaní dobrej spoločnosti, ktorá myslí na všetkých svojich
občanov. V skupine sa uplatňuje priateľský, ohľaduplný, vzájomne sa
podporujúci prístup. Členovia Partie z DK sa snažia vzájomne sa od seba učiť, rozvíjať sa,
užitočne pôsobiť.

Tvorba FB stránky
Facebook a naša fb-stránka „Partia z DK“ je jedným z našich nástrojov na
zviditeľňovanie problematiky zdravotného postihnutia. Prostredníctvom neho
zverejňujeme informácie o aktivitách nášho zariadenia, o článkoch napísaných
do časopisu, o dokumentoch vytvorených našim zariadením. Taktiež
prostredníctvom fb môžeme upozorňovať na dianie v komunite, aj v spoločnosti,
prostredníctvom uverejňovania dôležitých príspevkov iných organizácií.
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Starostlivosť o prostredie
Práca v kuchynskom prostredí (varenie, pečenie, stolovanie, umývanie riadu,
udržiavanie poriadku) a práca záhradnícka (starostlivosť o rastliny, o jazierko,
sezónne práce) umožňujú klientom trénovanie samostatnosti a sebarealizáciu
v starostlivosti o prostredie (niektorí klienti vnímajú domáce práce ako svoju
záľubu).

Klubín— kultúrnovzdelávací spolok
Vzdelávanie: Každý človek sa potrebuje v niečom vzdelávať počas celého
života. Vzdelávanie pomáha udržiavať vnútornú aktivitu, pružnosť. Preto
sa venujeme udržiavaniu získaných vedomostí a získavaniu nových, hlavne
v oblasti sociálnej problematiky rozličnými spôsobmi: vzdelávacie filmy,
články, knihy, účasť na vzdelávacích aktivitách – konferencie, semináre, ...
Niektorí klienti sa radi venujú matematike, slovenskému jazyku , angličtine.
Kultúrno-umelecké aktivity: navštevujeme rôzne kultúrne akcie, objekty,
ako sú historické pamiatky každého druhu (ak sú aspoň trochu dostupné),
galérie, múzeá, divadlo. Okrem spoznávania a obdivovania umenia druhých
sa snažíme sami vytvárať svoje tvorivé diela, rôzneho druhu.
Najpopulárnejšia je výroba keramiky v našej keramickej dielni.
Literatúra a osvetová činnosť.

Spolupráca s komunitou
Klienti sú vedení k tomu, aby sa stále viac zapájali do bežného života komunity, užšej aj širšej
(MČ Košice-Sever, mesto Košice). Nadviazali sme spoluprácu s miestnym úradom MČ KESever – mapovanie dostupnosti budov a vonkajších priestorov ľuďmi so ZP. Spoločne
s klientmi, osobnými asistentmi poukazujeme na rôzne problémy, týkajúce sa možností
zapojenia sa ľudí so ZP do bežného života v mestskej časti. V rámci mesta sa snažíme
poukazovať na potrebu otvorenia sa úradov, iných verejných budov ľuďom so ZP, taktiež na
potrebu organizovania aktivít, pri ktorých sa ráta aj účasťou ľudí so ZP.

Dokumentárne štúdio Klubius
Tvorba videodokumentov je ďalším nástrojom na podporu začlenenia ľudí so
ZP do bežného života spoločnosti. Založenie dokumentárneho štúdia sa stalo
súčasťou nášho systematického zviditeľňovania problematiky ZP
v spoločnosti. Prostredníctvom niekoľkých projektov sme zabezpečili
technické vybavenie štúdia, lektora, ktorý učí nielen klientov vytvárať vlastné
dokumenty. Táto činnosť výborne prispieva k sebaaktivizácii všetkých
zúčastnených. Dokumenty budú rôzne – dlhšie aj kratšie. Klienti s podporou
zamestnancov v nich budú predstavovať seba, svoje životy, svoje potreby,
spôsob svojho fungovania v komunite, poukážu na to, čo sa má zmeniť a ako.
Vytvorené dokumenty budú zverejňované na internete (kanál youtube špeciálne
vytvorený pre tento účel), aby boli prístupné širokej verejnosti.
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Komunikácia s médiami
Snažíme sa o spoluprácu s médiami. V roku 2016 sme spolupracovali s RTVS,
s denníkom Košice: Dnes, s denníkom Korzár. Redaktori, novinári nás občasne
kontaktujú z dôvodu záujmu o problematiku života so ZP v spoločnosti. Snažíme sa
našich klientov pripravovať na komunikáciu s nimi, aby vedeli vyjadriť svoje
myšlienky a potreby pre účel ich zverejnenia a následného pôsobenia na verejnosti, čo
prispieva k rozvoju schopnosti sebaobhajoby.

Naša projektová činnosť
Vďaka finančnej podpore z grantovému programu Hodina deťom Nadácie pre deti
Slovenska (17. ročník 2016/2017) sme založili naše Dokumentárne štúdio Klubius.
Tvorba dokumentov je pre nás, zamestnancov a klientov, vysoko účinným
nástrojom na zviditeľňovanie problematiky ľudí s ŤZP v spoločnosti a výborným
prostriedkom na osobnostný rozvoj v zmysle vyjadrovania sa a sebaprezentácie.
Dokumentárne štúdio Klubius bolo podporené aj Nadačným fondom Telekom pri Nadácii
Pontis.

2.2 Niektoré akcie a aktivity obohacujúce činnosť v DSS

Január
Novoročné predsavzatie
Na začiatku nového roka sme sa dohodli, že každý z nás si dá predsavzatie, a to také, ktoré
spoločne s klientmi DSS alebo v priestoroch DSS uskutoční. Je to dobrá aktivita, klienti môžu
plánovať výlety, aktivity zamerané na konkrétnu činnosť, športové aktivity alebo súťaže.
Trénujú si aj organizačné schopnosti a to tým, že musia vybavovať záležitosti ohľadom výletu,
telefonovať, hľadať informácie na internete, zistiť odchody spojov, otváracie hodiny, prípadne
vstupné...

Stretnutie členov Partie z DK
V utorok 19. januára sa uskutočnilo prvé
stretnutie Partie z DK v roku 2016, na
ktorom sme si zaujímavým a zábavným
spôsobom podiskutovali o princípoch
nezávislého života. Pre ľudí s ŤZP je
veľmi dôležité, aby tieto princípy
pochopili, a čo najviac do seba dostali, pretože slúžia ako výborné inšpirácie a usmernenia ako
žiť plnohodnotný a samostatný život aj napriek zdravotnému postihnutiu.

Stretnutia s rodičmi
V priebehu mesiaca január sa uskutočnili stretnutia s rodičmi našich klientov za účelom
hodnotenia spolupráce a spokojnosti s poskytovanou sociálnou službou. Rodičia boli oslovení,
aby sa zapojili do zdieľania svojich životných príbehov v časopise Klubčík.
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Učíme sa po anglicky - pokračujeme
Výuka anglického jazyka má už tradíciu v našom zariadení. V roku
2016 sme výuku zahájili pod vedením PhDr. Mariána Kozáka. Prvá
lekcia bola 21.1.2016. Klienti mali záujem o rôzne témy, najmä tie,
ktoré sa týkajú každodenného života. Prvá hodina bola venovaná
osviežovaniu pamäte – opakovaniu.

Pozreli sme si film „Opri rebrík o nebo“
V priebehu celého roku 2016 sme sa snažili našich klientov pozitívne naladiť, motivovať
a aktivizovať aj sledovaním inšpiratívnych filmov o ľuďoch, ktorí veľa v živote dokázali, aj
keď nie vždy na to mali ideálne podmienky.
V januári sme si spoločne pozreli úžasný film o živote
človeka s veľkým srdcom - o farárovi Marošovi
Kuffovi, s názvom „Opri rebrík o nebo“. Je to dokument
o jeho diele v Žakovciach a o jeho obetavej práci a
poslaní pre ľudí, ktorí to naozaj potrebujú. Bol to film
plný emócii, sklamaní, ale aj lásky a nádeje. Pán farár je
charizmatický, inšpiratívny človek, ktorého poslaním je
pomáhať bezdomovcom, ľuďom závislým na alkohole, či bývalým väzňom.

Kvety priateľstva
Spoločne sa snažíme podporovať ducha súdržnosti, ale aj
jedinečnosti. Preto sme 24. januára ku „Dňu
komplimentov“ v DSS pripravili zaujímavú aktivitu.
Vytvorili sme „kvety priateľstva“, na ktorých lupienky
mohol každý napísať ostatným priateľom z DSS, čo sa
mu na nich páči...
Rozdávanie kvetov a čítanie bolo veľmi milé a radostné.

Február
Návšteva spaľovne v Kokšov-Bakši
Pri poskytovaní sociálnej služby sa snažíme našich klientov viesť k ochrane životného
prostredia. V zariadení triedime odpad a klienti sa zaujímajú o jeho ďalšie spracovanie.
Zistili sme, že firma KOSIT, a.s. prevádzkuje spaľovňu
odpadu v obci Kokšov–Bakša, kde robí už niekoľko rokov
osvetu pre občanov každého veku. Dňa 1.2.2016 sme sa tam
vybrali s cieľom oboznámiť sa ako naša časť Slovenska je na
tom s produkciou odpadu, s jeho separáciou, recykláciou a
likvidáciou. Boli sme poučení ako máme odpad triediť, ako
sa ďalej spracováva a ako takýmto spôsobom šetríme prírodu
a krajinu, v ktorej žijeme.
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Návšteva firmy bart.sk
Dňa 3. februára sme boli aj osobne vyjadriť vďaku firme
„bart.sk“ za finančnú podporu, ktorú venovala na podporu
osobnostného rozvoja klientov DSS. Pre našich klientov je
veľmi dôležité osobnostne sa rozvíjať a rásť.

Turnaj v stolnom futbale
Aj v tomto roku sme nevynechali športové aktivity. Spoločne s klientmi sme zorganizovali
turnaj v stolnom futbale, ktorý začal prebiehať dňa 15.2.2016. Nechýbali transparenty a
povzbudivé fandenie prívržencov toho ktorého tímu. Atmosféra bola neopakovateľná!

Štátne divadlo v Košiciach
Keďže kultúrne zážitky obohacujú ducha, rozhodli sme navštíviť 22. februára 2016 divadelné
predstavenie „Tom, Dick a Harry“. Ide o bláznivú situačnú komédiu od renomovaného
anglického autora, v ktorej vypukne kolotoč tých najbláznivejších situácii po tom, keď sa jeden
bezdetný pár rozhodne adoptovať si dieťa. Také
burácanie smiechu v divadle určite ešte nemali.
Keďže sme za roky nášho poznania zistili, ako nám
smiech pomáha, ako všetko lieči, vôbec sa za našu
veselosť nehanbíme, ale sme na ňu hrdí, a
odporúčame ju aj ostatným.
Svet s úsmevom, ba so smiechom je omnoho
zaujímavejší, plnší, aj krajší.

Rákocziho palác v Prešove
Dňa 24.2.2016 sme navštívili Rákocziho palác v Prešove. V objekte paláca sa
nachádza rozsiahle múzeum, plné krásnych
podnetov a rozličných tém. Zoznámili sme sa s
dejinami mesta od najstarších čias po 20. storočie.
Videli sme dobové bývanie, vojenstvo či výtvarné
umenie. V múzeu sa nachádza hodnotná zbierka
historických
hodín,
oddelenie
venované tradičnej ľudovej kultúre
Šariša, súčasťou ktorého je stála
výstava unikátnej soľnobanskej
paličkovanej čipky.
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,,Postoj povznáša“ – prednášky Nicka Vujicica
V mesiaci február sme si pozreli záznamy z prednášok Nicka Vujicica
na školách v Prahe a v Brne. Jeho inšpiratívne posolstvo zaujalo
stovky poslucháčov vo svete, a aj nás. Nick Vujicic je príkladom toho,
ako sa dá s pozitívnym postojom
prekonať ťažké postihnutie a žiť
naplno. Jeho úsmev, smiech
a najmä slová v nás zanechali
nezabudnuteľný dojem.

Marec
Konferencia o príbehoch ľudí v ťažkých situáciách
V piatok 11. marca sme sa zúčastnili na „Kolokviu kazuistík“ - konferencii
o príbehoch ľudí v ťažkých životných
situáciách.
Konferenciu
organizovala
Vysoká škola sv. Alžbety. Vypočuli sme si
mnoho zaujímavých životných osudov,
súčasťou ktorých boli veľké
životné výzvy, ktoré prezentujúci
úspešne prekonali. Zverejnenie ich životných príbehov má
význam ako zdroj posilnenia pre ostatných, ktorí podobné
problémy riešia. Bolo to inšpirujúce podujatie, príjemná
atmosféra, zaujímavé podnety, známe pomáhajúce osobnosti...

Svetový deň sociálnej práce v Prešove
V utorok 15. marca sme boli na konferencii, organizovanej pri
príležitosti Svetového dňa sociálnej práce v Prešove. Pozvala nás Mgr.
Inge Doležalová. Išli sme tam kolektív zamestnancov, klientov
a osobných asistentov. Doobedňajšia časť konferencie prebiehala v
budove Prešovského samosprávneho kraja, popoludňajší program
prebiehal na Filozofickej fakulte PU. Spoznali sme nových ľudí, nové
miesta, nové aktivity.

Sociálny trh na Prešovskej univerzite
Dňa 16.3.2016 sme navštívili Sociálny trh, ktorý sa uskutočnil
na Prešovskej univerzite v Prešove. Svoju činnosť tu
predstavovali viaceré neziskové organizácie, napr.:
Gréckokatolícka Charita, OZ Spolu, Trojlístok, a iné... Na
sociálnom trhu sme popri prehliadke výrobkov neziskových
organizácií a spoznávaní ich činnosti nadviazali aj spoluprácu
s niektorými študentmi Prešovskej univerzity.
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Návšteva Východoslovenského múzea
Dňa 17. marca sme navštívili Východoslovenské múzeum. Prebiehala tam
výstava minerálov. Dozvedeli sme sa niečo aj o Prírodovedeckom spolku v
Košiciach, ktorý oslavuje 60 rokov existencie.
Taktiež sme sa dozvedeli niečo o starých košických
budovách: Dóme sv.Alžbety, budove Gymnázia na
Alžbetinej ulici, budove nášho krásneho divadla, a
o bývalom hoteli Schalkház.

Pozreli sme si filmy o histórii nášho národa
Zaujímame sa o našu národnú históriu. V priebehu marca sme si pozreli dva diely päťdielneho
seriálu „Štúrovci“ o našich národných buditeľoch a významných slovenských osobnostiach.
Dozvedeli sme sa mnoho zaujímavých faktov, ktoré formovali vývin nášho národa. Spoznali
sme študentské časy a prvé roky na lýceu, Ľudovíta Štúra a jeho spolupracovníkov.

Apríl
Jarné práce v našej záhradke
V apríli sme sa opäť vybrali do našej záhradky, aby sme ju po zime dali do poriadku. Strihali
sme kríky a rastlinky, vyplievali burinu, hrabali staré lístie, čistili jazierko a dopúšťali do neho
vodu, sadili a polievali kvietky, ...
Je to výborná pracovná terapia.

Návšteva Bardejova
Na výlet do krásneho historického mestečka Bardejov,
ktorého centrum je zapísané do Zoznamu svetového
kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO sme sa vybrali
6. apríla.
V Bardejove sme si pozreli
námestie, Baziliku sv.
Egídia, navštívili sme dve
zaujímavé
expozície
Šarišského múzea: Ikony a Prírodovednú expozíciu. Sme
radi, že expozícia Ikony je po rekonštrukcii prístupná aj pre
ľudí na vozíčku. Dozvedeli sme sa veľa pre nás nových
zaujímavosti.
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Potulky naším mestom
Začiatkom apríla sme strávili nádherné doobedie na
„Potulkách mestom Košice“ s Milanom Kolcunom,
známym a veľmi obľúbeným košickým turistickým

sprievodcom. Previedol nás mestom,
poukazoval a porozprával nám veľa
zaujímavostí o historickom centre.
Koncom apríla sme si urobili vlastnú náučnú prechádzku v centre
mesta, pri ktorej sme si zopakovali názvy historických
a kultúrnych pamiatok.

Rozhovor pre Rádio Regina
V polovici apríla nás navštívila pani redaktorka Kristína
Plajdicsková z Rádia Regina. Zaujímalo ju, ako ľudia na vozíčku
navštevujú kino, aké majú skúsenosti s prístupnosťou, či by
chceli niečo zmeniť a pod. Rozprávali sme sa aj o iných témach,
ktoré nás trápia, alebo na ktoré by sme chceli poukázať, napr.
stav chodníkov a ciest okolo zariadenia, atď...

Filmový seriál „Štúrovci“
V mesiaci apríl sme dopozerali päť dielny seriál Štúrovci. Dozvedeli sme sa mnoho
historických faktov z tej doby. Zopakovali sme si svoje vedomosti a taktiež sme sa dozvedeli
nové fakty. Bolo výborné osviežiť si vedomosti o tejto veľmi dôležitej historickej téme,
aj o úsilí, ktoré Ľudovít Štúr spolu so svojimi spolupracovníkmi vynaložili, aby sa slovenský
národ vymanil spod nátlaku v období maďarizácie.

Máj
Burza kníh vo Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach
Naša láska ku knihám nás pobádala v stredu 4. mája 2016 navštíviť
Verejnú knižnicu Jána Bocatia a zúčastniť
sa burzy vyradených a darovaných kníh.
Aj keď to boli staršie knihy, svoju hodnotu
nestratili. Každý z nás si aspoň po jednej
knihe odniesol domov.

23

Cesta vlakom do Bratislavy
Túžime spoznávať naše drahé Slovensko, radi cestujeme, chceme sa vzdelávať...
V dňoch 11.–13. mája 2016 sme sa spoločne vybrali na pracovnú cestu do nášho hlavného
mesta.

Návšteva Národnej rady Slovenskej republiky
11. mája 2016 sme si splnili náš
spoločný sen, navštívili sme Národnú
radu SR. Návšteva sa uskutočnila na
pozvanie poslankyne S. Petruchovej,
ktorá je jedinou osobou na vozíku
v radoch poslancov parlamentu.
Interiérom parlamentu nás sprevádzal
zamestnanec pre kontakt s verejnosťou. Dozvedeli sme sa fakty o
histórii budovy a národa, o súčasných pomeroch, ale aj o architektúre a umeleckej výzdobe.
Prehliadka sa konala za sprievodu novinára, ktorý o našej návšteve spracoval článok do
Parlamentných novín.

V parlamente sme sa stretli a porozprávali s Andrejom Hrnčiarom podpredsedom NRSR
a poslancom Jánom Budajom.
Po skončení prehliadky parlamentu nás Silvia Petruchová pozvala do svojej poslaneckej
kancelárie, kde sme spoločne diskutovali o postavení ľudí s ŤZP na Slovensku. Poslankyňa nás
oboznámila so svojimi pracovnými plánmi. Dozvedeli sme sa, že sa chce vo svojej práci
zamerať najmä na podporu spolupráce neziskových organizácií poskytujúcich sociálnu pomoc
osobám s ŤZP a na problematiku prístupnosti - debariérizácie. Dohodli sme sa na spolupráci.

Konferencia „Zavádzanie štandardov kvality sociálnych služieb“
Na pozvanie Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR sme sa 12. mája aktívne
zúčastnili na odbornej konferencii „Zavádzanie štandardov kvality sociálnych služieb. (Pohľad
poskytovateľov sociálnych služieb)“.
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Za naše zariadenie vystúpila s príspevkom „Faktory podmieňujúce kvalitu sociálnych služieb“,
MUDr. Marcela Strhárská.

Po skončení konferencie podvečer sme spoločne navštívili centrum nášho hlavného mesta.

Hrad Devín
Posledný deň našej návštevy v Bratislave 13. mája sme strávili na hrade Devín. Mali sme
možnosť precítiť ducha našich Štúrovských národných
buditeľov, ktorým hlboko záležalo na národe, na svojej
vlasti. Tam odštartovali aktívnu
fázu svojho pôsobenia.
Pod pamätnou tabuľou sme sa
spoločne rozhodli, že si
založíme spolok „Klubín“,
ktorého misiou bude ctiť si svoje korene a konať ušľachtilé činy.

Individuálne plánovanie pre občanov s vysokou mierou podpory
Dňa

20.

mája

2016

sa

naši sociálni pracovníci zúčastnili
s témou: "Individuálne plánovanie
pre občanov s vysokou mierou
podpory". Seminár sa uskutočnil
v našom DSS. Lektorom bol PhDr.
Miroslav Cangár.

na

seminári

Videodokument o našom časopise „Klubčík“
S veľkým nadšením sme si 24. mája 2016 spoločne
všetci členovia Partie z DK pozreli premiéru nášho
spoločného diela - videodokumentu o našom časopise.
Týmto dokumentom sme spoločne spojili úsilie
v prospech spoločného dobra. Pri jeho tvorbe nám
pomáhal Bc. Ján Podhájecký.
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Deň študentských projektov
26. 5. 2016 študenti 4. ročníka sociálnej práce TFKU v rámci
odbornej praxe realizovali v našom zariadení svoje malé sociálne
projekty. Pozostávali z kreatívnych aktivít a diskusie na tému:
„Som spokojný s prístupnosťou verejných priestranstiev?“
Výstupmi z diskusie bol materiál vo forme brožúrky a príspevkov
do nášho časopisu. Na záver sme si spoločne uvarili guľáš v našej záhrade.

Príbehy osôb s ŤZP v relácii RTVS „Cesta“
Posledný májový týždeň sme sa venovali sledovaniu cyklickej relácie RTVS venovanej
problematike zdravotného postihnutia s názvom Cesta. Zoznámili sme sa s 3 príbehmi o
ľuďoch s ťažkým zdravotným postihnutím. Prvý príbeh bol o Silvii Petruchovej, poslankyni
NR SR. Ďalšie dva príbehy, jeden o slabozrakom pánovi, ktorý sa venuje fotografovaniu a
druhý o dvoch ľuďoch s mentálnym postihnutím, ktorí sa napriek svojej vzájomnej láske
nemôžu zosobášiť (pretože sú pozbavení svojprávnosti).

Jún
Medializácia – architektonické bariéry
RTVS Slovenská televízia - jej redaktorka Mgr. Lenka Bodóvá oslovila PhDr. Mariána Kozáka,
aby sa vyjadril sa k problému neprístupnosti Hlavnej pošty v Košiciach pre osoby
s obmedzenou mobilitou. Príspevok bol zverejnený 7.6.2016 o 19.00 hodine v Správach RTVS.

Športová aktivita Zorball
Na „Deň detí“ 1. júna sme mali možnosť vrátiť sa do detských čias. Vďaka
Bc. Jánovi Podhájeckému sme si vyskúšali športové zorball lopty. Netušili
sme, aký je to pocit byť v takej nadrozmernej lopte, a či to zvládneme, no
napokon sme boli z akcie nadšení.

Potulky po Dóme sv. Alžbety
Vo štvrtok 2. júna 2016 sme sa vydali opäť na
„Potulky“ s Milanom Kolcunom, známym košickým
turistickým sprievodcom. Tentokrát sme navštívíli
gotickú katedrálu Dóm svätej Alžbety. Dozvedeli sme
sa, že je to
najväčší kostol na Slovensku, a iné zaujímavosti o histórii tejto dominanty Košíc.

Návšteva Vihorlatského múzea v Humennom
Dňa 9.6.2016 (štvrtok) sme navštívili kaštieľ v Humennom. Bolo
to už po druhýkrát. Dôvodom na jeho opätovnú návštevu je veľký
pôvab kaštieľa. Medzi majiteľov kaštieľa patrili Drugethovci,
Csákyovci, Andrássyovci... Absolvovali sme prehliadku interiéru
kaštieľa, výstavy obrazov, prírody, ľudovej architektúry a
aktuálnu výstavu s názvom "Historické fajky 17. - 20.storočia".
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Po skončení prehliadky v kaštieli sme si išli oddýchnuť do parku. Potom sme
sa presunuli do skanzenu. Skanzen sa ukázal ako mimoriadne nedostupný
pre vozíčkarov. Pri návšteve v Humennom sme na vlastné oči mohli vidieť,
že krása môže byť realizovaná ako v kaštieli, tak aj v prírode.

Jánske ohne na Alpinke
Svätojánska noc je európsky ľudový sviatok letného slnovratu (24.jún). Zvykom je pálenie
vatry. Ide o symbol slnka, ktoré je v tomto období na vrchole svojich síl.
Túžili sme zažiť svätojánsky večer
a svätojánsku noc "na vlastnej
koži". Očakávaný deň sme spoločne
strávili v prírode pri ohni a hrách.
Spievali sme piesne za sprievodu
gitary a flauty. Po úplnom zotmení
sme
sa pri vatre zamýšľali nad životom a nad spoločnosťou.
Rozprávali sme sa o našej úlohe, ako
môžeme
spoločne
prispieť
k všeobecnému dobru. Rozhodli sme sa
toto úsilie zachytiť v našom spolku
„Klubín“, ktorého činnosť sme zahájili
práve na tejto akcii svätojánskej noci.

Konský majer v Trebejove
V rámci sociálnej rehabilitácie podnecujeme našich klientov k vytváraniu
vzťahov nielen k ľuďom, ale aj k rôznym zvieratám, aby prekonávali obavy z ich
prítomnosti.
28. júna sme pre záujem klientov navštívili Konský majer
v Trebejove. Cestovali sme vlakom. Na stanici nás čakala
majiteľka majera pani Stanislava, ktorá nás
sprevádzala celý deň.
Na majeri sme mali možnosť byť v tesnej
blízkosti koní. Vyskúšali sme si aj jazdenie.
Krásny deň sme ukončili grilovačkou
v neďalekom altánku v dedine a športovými aktivitami. Klienti mali
z výletu veľký zážitok.

Film ,,Z posledných síl“
Posledný júnový týždeň, spoločne s našimi klientmi, sme si pozreli ďalší
inšpiratívny film zo života osôb s telesným postihnutím s názvom
„Z posledných síl“, ktorý bol natočený podľa skutočnej udalosti. Hlavnou
postavou filmu bol mladík s menom Julien, ktorý mal ťažké telesné
postihnutie a pohyboval sa na vozíku. Dej mal hlbokú myšlienku. Mali sme
možnosť vidieť, že aj silou vôle človek môže dokázať to, po čom túži.
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Júl
Kaštieľ v Hanušovciach nad Topľou
Snažíme sa klientov podnecovať k tomu, aby vnímali krásy umenia a architektonické skvosty.
V našom okolí je mnoho krásnych historických objektov. V neďalekom mestečku, medzi
Prešovom a Vranovom nad Topľou, v Hanušovciach
nad Topľou, sa nachádza zaujímavý renesančný
kaštieľ. Navštívili sme ho 6. júla. V priestoroch
kaštieľa sídli Vlastivedné múzeum. Videli sme
prírodné
bohatstvo
vranovského
regiónu,
vypreparované vtáky, jeleniu zver, vlky, líšky, diviaky
a skameneliny morských živočíchov. Zaujímavá bola aj ďalšia zbierka „História vranovského
regiónu“, v ktorej boli umiestnené archeologické nálezy, ukážky ľudových remesiel a
náboženské predmety.
Súčasťou areálu kaštieľa je archeopark. Videli sme v ňom ukážky obydlí a spôsobov života v
pradávnych dobách. Zmyslom archeoparku je ponúknuť návštevníkom dotyk s atmosférou
minulosti.
Návštevu Hanušoviec sme spojili aj s návštevou komunitného centra a stretnutím sa s našou
priateľkou sociálnou pracovníčkou Inge Doležalovou.

Festival Európskych ľudových remesiel – EĽRO Kežmarok
Dňa 8. júla sme navštívili 26. ročník medzinárodného festivalu s
názvom „Európske ľudové remeslo“ v Kežmarku. Festival bol
venovaný hrnčiarskemu cechu a kežmarským kníhtlačiarom.
Do Kežmarku sme cestovali vlakom
s prestupom. Prišli sme akurát
na otvárací ceremoniál, kde sa
predstavovali
zahraniční
účastníci:
Rusi,
Poliaci,
Maďari, Česi a iní. Prezreli
sme si stánky, sledovali sme
prácu remeselníkov,... Výrobky nám vznikali
priamo pred očami (napr.: zdobené sviečky, šperky zo skla, hlinené predmety,
sochy vyrezávané z dreva…). V podhradí sme si pozreli umenie sokoliarov a prácu bylinkárok.
Niektoré zručnosti sme si mohli odskúšať aj sami, napr. streľbu z luku a kuše.

Dokumentárne štúdio „Klubius“
Dňa 12. júla sme odštartovali náš projekt „Dokumentárne štúdio Klubius“. Diskutovali sme o
tom, na aké témy budeme videá natáčať, že musia byť v prvom rade pozitívne, zamerané na
problematiku zdravotného postihnutia, ale zároveň musia myslieť na potreby ostatných ľudí a
na všeobecné dobro spoločnosti. Pravidelné pracovné stretnutia členov štúdia Klubius budú
venované problematike zdravotného postihnutia a hľadaniu možností ako zviditeľňovať
potrebu vedomého spoluvytvárania spoločnosti.
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Kaštieľ v Trebišove
20. júla 2016 sme navštívili kaštieľ v Trebišove. Železnice SR nám zamietli bezbariérové
vlakové spojenie, no my sme sa
nenechali odradiť a rozhodli sme sa tam
dopraviť autobusom. Napriek tomu to
bol veľmi pekný výlet.
Kaštieľ bol z väčšej časti po
rekonštrukcii. Ako prví sme si
vyskúšali schodolez, ktorý tam bol
inštalovaný v rámci rekonštrukcie. Historickými majiteľmi
kaštieľa boli Andrássyovci. V areáli kaštieľa sa nachádza jazdiareň, domčeky
pre služobníctvo, koterce pre psov, park s vodným tokom a nádhernou
hrobkou. V jazdiarni boli vystavené vypchaté zvieratá z celého sveta. V inej
budove sme mali možnosť spoznať staré remeslá: povrazníctvo a kolesárstvo.
Videli sme aj ľudové kroje. V dome kočiša Andrássyovcov, bola inštalovaná výstava z dreva
vyrezaných umeleckých diel pána Jozefa Porhinčáka z Nového Ruskova. V areáli sme taktiež
videli staré traktory a iné stroje na obrábanie pôdy.

„Teória všetkého“ - film o Stephenovi Hawkingovi
V júli sme si pozreli film s názvom „Teória všetkého“. Videli sme
výnimočný a neuveriteľný príbeh Stephena Hawkinga, svetového
geniálneho vedca astrofyzika. Keď mal 21 rokov, lekári mu
diagnostikovali zákernú chorobu ALS a dali mu dva roky života. Už 52
rokov nad chorobou víťazí. Vyštudoval na Univerzite v Cambridge,
venoval sa teoretickej fyzike, kozmológii a aplikovanej matematike.
Dodnes sa aktívne venuje fyzike, písaniu a verejnému životu.

Otvorenie keramickej dielne
V stredu 27. 7. 2016 sme mali v Detskom klube slávnostné otvorenie našej keramickej dielne.
Pomocou tejto tvorivej aktivity máme možnosť sa umelecky rozvíjať. K tomu, aby sme mohli
v dielni vyrábať naše keramické výrobky, nám finančne dopomohli naši priatelia z Cirkvi J.K.
Sv. Neskorších Dní. Zakúpili nám keramickú pec, kruh na tvarovanie hliny a rôzny materiál,
ktorý je nevyhnutný pri práci s hlinou.

August
Návšteva poslankyne NR SR a podpredsedu NROZP
Dňa 9. augusta navštívila naše zariadenie poslankyňa NR SR Silvia Shahzad
Petruchová a podpredseda Národnej rady občanov so zdravotným
postihnutím v SR Tibor Köböl. Celé stretnutie sa nieslo v duchu radostnej a
tvorivej spolupráce. Prediskutovali sme viaceré témy týkajúce sa života osôb
so zdravotným postihnutím (osobná asistencia, chránené bývanie, chránená dielňa, pracovný a
školský asistent, problémy pri cestovaní, architektonické bariéry,…). Hosťom sme predstavili
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našu organizáciu, potreby našich klientov, vízie a ciele. Martinka Holentová s pani
poslankyňou urobila krátke interview do nášho časopisu Klubčík.

Premonštrátsky kláštor v Jasove a návšteva Jasovskej jaskyne
Dňa 11.8.2016 sme navštívili Premonštrátsky kláštor v Jasove. Budovy
kláštora, Kostola svätého Jána Krstiteľa a veľká kláštorná záhrada patria
k najcennejším pamiatkam neskorobarokového a rokokového umenia na
Slovensku. V kláštore sa nachádza aj jedna z najvzácnejších knižníc na
Slovensku s približne osemdesiattisíc zväzkami kníh. Naša partia si prešla
kostol, záhradu pri kláštore a rybník pri kláštore. Po prehliadke kláštora
sme navštívili Jasovskú jaskyňu.
Dostali sa do jej najkrajšej časti –
Veľkého dómu. Pri
prehliadke jaskyne sme
si uvedomili, že nič nie je nemožné a
s pomocou asistentov a ochotných ľudí sa
dostaneme aj na zdanlivo neprístupné
miesta. Všetci sme boli nadšení z nádhernej
kvapľovej výzdoby tejto jaskyne.

Bardejovský jarmok
Dňa 25. augusta 2016 sme navštívili opakovane mesto Bardejov. Konal sa tam
655. historický a 45. novodobý Bardejovský jarmok. Uličky tohto
starobylého mesta ožili pred našimi očami ruchom obchodníkov,
remeselníkov a návštevníkov. Absolvovali sme prehliadku mesta,
porozprávali sme sa o histórii Bardejova a na krásnom historickom
námestí sme si pozreli kultúrny program.

Dokumentárny film ,,Asistujem, teda som“
Koncom augusta sme si v rámci filmu mesiaca pozreli dokumentárny film, v ktorom ľudia
s muskulárnou dystrofiou predstavili osobnú asistenciu ako špecifickú formu pomoci
imobilným ľuďom. Osobná asistencia im umožňuje žiť relatívne nezávislým spôsobom života
a rozhodovať sa samostatne o svojich potrebách.
V dokumente hovorili osoby s muskulárnou dystrofiou o svojej odkázanosti na pomoc iných
osôb, o svojich túžbach, chcení i vôli žiť naplno, o ich každodennom zdolávaní problémov
a prekážok.

Štrbské pleso
Letné aktivity sme ukončili (31.8.2016) návštevou Štrbského
plesa. Obdivovali sme tatranskú prírodu, nadýchali sme sa
čerstvého vzduchu a nabili pozitívnou energiou. Počasie nám
vyšlo a cesta prebiehala bez problémov. Železničná stanica v
Poprade bola veľmi dobre prispôsobená pre ľudí na vozíčku a vlak
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na Štrbské Pleso bol nízkopodlažný. Navštívili sme aj trhy, ktoré ponúkali rôzne darčekové
predmety. Bol to krásny výlet do našich veľhôr.

September
Jesenný zber úrody v našej záhradke
Jeseň je typická zberom úrody. Aj my v našom zariadení máme ovocné stromy, hlavne jablone
a slivky. Našich klientov vedieme k využívaniu aj
týchto darov prírody. V septembri sme oberali slivky,
jablká, spracovávali ich a piekli chutné koláče. Práca v
kuchyni je pre našich klientov pracovnou terapiou a
tréningom samostatnosti. Nadobúdajú nové zručnosti a
tešia sa, že si môžu pripraviť pohostenie pri príležitosti
osláv narodenín alebo menín spoluklientov, či upiecť
koláčik pre hostí navštevujúcich naše zariadenie.

Starostlivosť o záhradku na jeseň
V septembri sme začali robili jesennú údržbu našej
prírodnej
záhradky.
Vyvýšené
záhony,
v ktorých si pestujeme rôzne druhy liečivých
byliniek, sme vypleli a bylinky sme ostrihali. Naše
vyvýšené záhony sú dobre dostupné aj osobám na
vozíčku, čo umožňuje všetkým našim klientom
podieľať sa na práci v záhrade: na polievaní,
vytrhávaní buriny, strihaní, sušení byliniek... V rámci tejto činnosti sa zameriavame aj na
poznávanie jednotlivých druhov bylín a ich liečivých účinkov.

Starostlivosť o prostredie
Našich klientov vedieme k pravidelnej starostlivosti o prostredie, v ktorom žijeme. Zapájaní sú
do bežných každodenných činností, participujú na udržiavaní
a skrášľovaní
vnútorného
i vonkajšieho
prostredia.
V priebehu mesiaca september sme sa
venovali
veľkému
jesennému
upratovaniu v exteriéri i interiéri nášho
zariadenia.

Výstava Záhradná keramika
19. septembra sme navštívili výstavu Záhradná keramika, na ktorej prezentovala výtvarníčka
Mgr. Ľuboslava Selepová svoje výtvarné práce. Výstava sa konala vo Výmenníku Važecká.
Keďže sme v tom čase hľadali lektorku na prácu s hlinou v našej keramickej dielni, uvažovali
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sme, že oslovíme v tejto veci pani Selepovú. Výstava bola pre nás príležitosťou zblízka sa
pozrieť na jej prácu a osobne sa s ňou porozprávať. Pozvanie do nášho zariadenia pani Selepová
prijala a následne sa stala našou lektorkou.

Výstavy v Kulturparku a v SteelParku
Keďže radi spoločne obdivujeme umenie, navštívili sme 23. septembra dve výstavy. Na prvej
v Kulturparku sme obdivovali diela Albína Brunovského a
niektorých maďarských maliarov. Druhú výstavu sme si boli
pozrieť v SteelParku. V SteelParku sme si pozreli a odskúšali
50 interaktívnych exponátov oblasti hutníctva, geológie,
fyziky, chémie, bezpečnosti, strojárstva a ďalších odvetví. Pre
klientov bolo veľkým obohatením nahliadnuť aj do týchto sfér.

Historické mesto Levoča
Koncom septembra sme sa vybrali na návštevu krásneho historického
mestečka Levoče. V Levoči sme navštívili významné pamiatky. Boli sme
na prehliadke Baziliky sv. Jakuba, kde sme
obdivovali najvyšší gotický oltár z lipového dreva
na svete. Autorom tejto unikátnej pamiatky je
rezbár majster Pavol z Levoče. Vďaka osobným
asistentom a dobrej spolupráci v našom kolektíve
sme zdolali množstvo schodov, ktoré vedú do
renesančnej radnice a mohli sme obdivovať múzeum, ktoré sa v nej
nachádza. Dostali sme sa aj do Klietky hanby, kde sme si urobili
spoločnú fotku.

Videodokument ,,Nemá ruky, nemá nohy, nemá starosti!“
29. septembra sme si v našom klubovom kine pozreli ďalšie prednášky
motivačného rečníka Nicka Vujicica. Prednášky boli venované rodičom
a študentom na základných a stredných školách. Súčasťou dokumentu
boli fotografie z jeho osobného života. Je úžasné, ako človek s tak
vážnym telesným postihnutím dokáže inšpirovať a motivovať milióny
ľudí po celom svete.

Október
Práca s hlinou v keramickej dielni
Prvý októbrový týždeň sme naplno naštartovali prácu s hlinou v našej
novozriadenej keramickej dielni. Lektorka - výtvarníčka pani Selepová
začala s výukou našich klientov a taktiež i sociálnych pracovníkov,
s cieľom naučiť ich modelovať, glazúrovať a vypaľovať hotové
výrobky. Táto nová tvorivá činnosť klientov veľmi baví. Trénujú si
zručnosť a stimulujú jemnú motoriku. Práca s hlinou im poskytuje priestor na rozvíjanie
kreativity a fantázie.
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Športový deň
Klientov sa snažíme viesť k tomu, aby dokázali aktívne navrhovať aktivity, na
ktorých sa potom zúčastní celá skupina. Týmto sa učia plánovať, nadobúdajú
organizačné schopnosti, cvičia sa v komunikácii a v
zodpovednosti. V októbri náš nový klient Gregor naplánoval
športový deň v telocvični nášho zariadenia, ktorý
zorganizoval s pomocou sociálnych pracovníčok.
Športovými disciplínami boli stolný tenis a kolky.

XXI. Celoslovenský ples mládeže s telesným postihnutím
15. októbra sme sa zúčastnili XXI. Celoslovenského plesu mládeže s telesným postihnutím v
Prešove. Organizátorom plesu bol
Boris Klohna a OZ ZOM Prešov.
Plesu sa zúčastnili ľudia s telesným
postihnutím z celého Slovenska,
ich
asistenti,
priaznivci,
organizátori a účinkujúci. Celý ples
sa niesol v duchu príjemnej
atmosféry bez akýchkoľvek predsudkov. Bol to náš prvý ples, no
nesklamal nás.

Film „Surferka“
V októbri sme sledovali film zobrazujúci príbeh mladej nádejnej
surferky Bethany Hamilton. Po útoku žraloka, ktorý ju pripravil o ľavú
ruku, sa odhodlala vrátiť sa späť do oceána a pokračovať v surfovaní.
Bethany prekonala všetky osobné prekážky a pocity menejcennosti.
Dokázala to vďaka svojmu pevnému odhodlaniu a viere.

Výstava „To najlepšie“.
História a kultúra Košíc - mesta, v ktorom žijeme, nás veľmi zaujíma. Dňa
19. októbra sme navštívili výstavu s názvom „To najlepšie“, inštalovanú vo
Verejnej knižnici Jána Bocatia. Mali sme možnosť vidieť unikátne
dokumenty: rukopisnú kroniku mesta Košice,
staré knižné kalendáre vydané v Košiciach,
prvý literárny a uhorský jazykovedný časopis
Magyar Museum, ktorý vychádzal v
Košiciach. Taktiež so záujmom sme si pozreli tematickú
expozíciu o živote a diele autorov, ktorých život bol úzko spätý
s Košicami.
Výstava sa konala v regionálnom oddelení knižnice na Hlavnej ulici v Košiciach, v miestnosti
na poschodí. Mali sme radosť, nebol problém sa tam dostať, knižnica má výťah. Potešilo nás,
že spoločnosť sa uberá správnym smerom, a že verejná knižnica je prístupná pre všetkých bez
rozdielov.
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Debarierizácia Hlavnej pošty – rozhovor pre RTVS
Média opakovane oslovujú našu organizáciu k vyjadreniu
odborného stanoviska, týkajúceho sa občanov s ťažkým
telesným postihnutím a bariér v našom meste, určeného pre
verejnosť prostredníctvom spravodajských relácií.
Dňa 25. októbra redaktorka RTVS Mgr. Lenka Bodóvá, ktorá
sa už dlhšie zaujíma o danú problematiku, nás požiadala
o vyjadrenie stanoviska k bariérovému vstupu do Hlavnej pošty. Mnoho rokov bojujeme za
vyriešenie bezbariérového prístupu a preto sme radi využili aj túto príležitosť. Pre RTVS sa za
naše zariadenie vyjadrili PhDr. Marián Kozák, náš zamestnanec a Bc. Lukáš Tury, osobný
asistent klientky s ŤZP. Príspevok bol zverejnený v Správach o 19.00 hod. na STV1.

Tvorba videodokumentov
V druhej polovici októbra sme sa spoločne, zamestnanci
a klienti, začali zdokonaľovať v práci s počítačom. V našom
zariadení prebiehal kurz počítačovej grafiky a práce v programe
Pinnacle studio. Lektor nás učil počítačovým zručnostiam
vedúcim k vytváraniu pozvánok, plagátov, videodokumentov,...
Učili sme sa spracovávať video, strihať, vkladať hudbu,
upravovať fotografie, vkladať rôzne efekty... Výučba prebiehala
pravidelne raz za dva týždne. Táto činnosť sa stala medzi našimi klientmi
veľmi obľúbená.
Jedným z prvých výstupov tohto vzdelávania bolo zapojenie sa našich
klientov do celoslovenskej súťaže o návrh vianočného baliaceho papiera.

Majstrovstvá Európy v tanečnom športe na vozíku
Košice sa stali v dňoch 28.-30. októbra
2016 dejiskom Majstrovstiev Európy v
tanečnom športe na vozíku. S radosťou
sme sa zúčastnili na tomto významnom
podujatí. Videli sme najlepších
športovcov -tanečníkov na vozíku, ktorí
zavítali do Košíc až zo štrnástich krajín. Zároveň sme prišli
povzbudiť našu kamarátku tanečníčku Majku Dutkovú, účastníčku Majstrovstiev sveta v tanci
na vozíku v Ríme.

November
Divadlo Grand
V polovici novembra sme navštívili Divadlo Grand v
Jumbocentre, kde hrali muzikál „Príbeh z Tammiru“.
Bolo to dynamické, milé predstavenie s hlbokým
posolstvom. Z divadla sme odchádzali veselí a
obohatení na duši.
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Nenechali sme sa znechutiť skutočnosťou, že do divadelnej sály viedlo veľa schodov. Vďaka
osobným asistentom a ochotným študentom, sme sa tam dostali všetci.

Výstava Včelárstvo
V polovici novembra sme sa zúčastnili veľmi
zaujímavej výstavy „Včelárstvo“, inštalovanej
v Botanickej záhrade. Mohli sme nahliadnuť do
útrob úľa vďaka špeciálnemu úľu s presklenou
stenou a pozorovať tak život včiel. Oboznámili
sme sa s rôznymi včelárskymi pomôckami.
Vypočuli sme si zaujímavé rozprávanie
skúsených včelárov o živote a chove včiel. Súčasťou
výstavy bola aj ochutnávka medu, kde sme si mohli vybrať
zo šiestich druhov. V rámci výstavy prebiehali aj tvorivé
dielne. Priučili sme sa práci s včelím voskom a výrobou
voskových ozdôb na vianočný stromček.
.

Zbierka „Hodina deťom“
Dňa 11. novembra prebiehal 18. ročník celoslovenskej verejnej zbierky „Hodina deťom“,
ktoré tradične realizuje na celom Slovensku Nadácia pre deti Slovenska.
Aj v tomto roku sme sa do zbierky aktívne
zapojili. Vyšli sme do ulíc ako
dobrovoľníci, aby sme aj my prispeli
svojou účasťou na podpore dobrej veci.
Oslovovali sme ľudí v okolí Železničnej
stanice v Košiciach. Každému, kto
prispel, sme pripli odznak s maskotom
„Hodina deťom“.
Dňa 16. novembra sme vyzbierané
peniaze spoločne odniesli do banky a vložili na bankový účet zbierky.

Pozreli sme si film "Můj život s asistencí"
V novembri sme si pozreli český dokumentárny film "Můj život s
asistencí". Film bol o tridsaťdva ročnom Jakubovi Neubertovi, ktorý je
odmalička pripútaný na vozík a odkázaný
na starostlivosť ostatných. Dnes pracuje na
pozícii inštruktora osobnej asistencie
v organizácii Asistence, o.p.s. Pri tejto
práci využíva svoje niekoľkoročné
skúsenosti
s osobnými
asistentmi.
Vzhľadom ku svojmu zdravotnému postihnutiu ich potrebuje počas celého
dňa. Osobnosť Jakuba Neuberta stojí za pozornosť a jeho život je pre nás inšpiratívny.

35

Most cez Mlynský náhon – nebezpečná bariéra
Počas roka 2016 sme aktívne poukazovali na dlhotrvajúci problém neriešenej opravy mosta
vedúceho cez Mlynský náhon k nám do zariadenia. Most je v zlom stave, prechod cez neho je
nielen nepohodlný, ale aj nebezpečný. Na túto situáciu sme upozorňovali kompetentných. Písali
sme žiadosti o opravu starostovi mestskej časti Sever, vedeniu mesta Košice,... Naše žiadosti a
prosby o riešenie boli bez odozvy. Preto sme sa rozhodli viac zviditeľniť problém pomocou
medializácie. Spoločne sme sa vybrali, niektorí na elektrickom, iní na mechanickom vozíku a
natočili sme o situácii na moste našu vlastnú reportáž. Videodokument sme opäť poslali
kompetentným. Keďže ani to nepomohlo, nevzdali sme sa a pozvali sme televíziu Košice:dnes.
Našu medializáciu problematiky zdravotného postihnutia dokumentujú nasledujúce linky:
Článok v našom časopise Klubčík
http://www.klubcik.dkke.sk/index.php/rubriky/item/933-kedy-bude-mesto-riesit-rozbitechodniky-na-severe
Videodokumenty:
https://www.youtube.com/watch?v=g19O3AUYZDg&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=U5tMrn3ZcQ0&feature=youtu.be
Televízia Košice Dnes:
https://www.youtube.com/watch?v=PTc7omzo4H0 (od 7:40 min)
http://kosicednes.sk/dennik/clanky/trapenie-vozickarov

December
Zapojili sme do projektu „Pomáhame komunite 2017“
Už dlhšie sme plánovali a pripravovali náš projekt dokumentárneho štúdia. Potešilo nás, keď
pani Simonová, mama nášho klienta, prišla s informáciou o grantovej výzve ,,Pomáhame
komunite 2017“. Pani Simonová pracuje v Telekome – firme, ktorá financuje nadačný fond
Telekom zriadený pri nadácii Pontis. Prvý decembrový týždeň sme sa dozvedeli, že náš projekt
Dokumentárne štúdio Klubius bol úspešný a bude finančne podporený.

Usmej sa na mňa – ples pre všetkých
Dňa 3.12.2016 sme spoločne absolvovali náš v poradí druhý ples, ktorý
organizovalo občianske združenie „Usmej sa na mňa“
pod záštitou primátora Košíc Richarda Rašiho. Ples sa
konal sa v reštaurácii Rubín v mestskej časti KošiceKrásna. Účasť bola veľká a pri zábave a tancovaní sa
búrali všetky bariéry, všetci sme si boli rovní.

Vianočné trhy v Prešove
Už tradične, ako každý rok, aj v tomto roku sme v predvianočnom období navštívili Prešovské
vianočné trhy. Cestovanie do Prešova je bezproblémové, ide tam bezbariérový vlak. Radi
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spoločne prežívame predvianočnú atmosféru Prešova, obdivujeme
rôzne remeselnícke výrobky, vypočujeme si
vianočné koledy v živom podaní a ochutnáme
ponúkané špeciality. V meste sme zostali až do
zotmenia, svetelná výzdoba ešte viac umocňuje
vianočnú atmosféru a zanecháva pekné
spomienky na chvíle prežité s priateľmi.

Diskusia na Magistráte mesta Košice
Dňa 7.12. 2016 sa na Magistráte mesta Košice uskutočnila diskusia
zástupcov mestského zastupiteľstva a spoločnosti EEI s občanmi
s ŤZP, zastupujúcimi mimovládne organizácie z Košíc, na tému
parkovania v centre mesta. Aj my sme sa aktívne zúčastnili tejto
diskusie a prispeli sme svojimi postrehmi. Predstavili sme náš
pohľad na riešenie parkovania občanov s ťažkým telesným
postihnutím v meste Košice. Vítame príležitosti hovoriť o veciach,
ktoré sa nás týkajú. Môžeme tak prispieť zlepšeniu podmienok pre život ľudí so ŤZP v našom
meste.

Darujte Vianoce
Potešili sme sa, keď študentky sociálnej práce TF KU napísali
pre našich klientov projekt „Darujte Vianoce“. Vďaka tomu sme
spoločne strávili niekoľko predvianočných dní.
Spolu sme piekli a zdobili medovníky, vyrábali sme vianočné
ikebany a ozdoby, varili sme kapustnicu... V
posledný projektový deň prijala naše pozvanie pani
doc. Lešková, ich pedagogička. Deň sme prežili v
príjemnej rodinnej atmosfére, prišli aj rodičia a
starí rodičia klientov a ďalší hostia. Spoločne
vyrobenými ozdobami sme vyzdobili stromček,
ktorý sme slávnostne rozsvietili. Pri spoločnom
stole a svetle sviečok, sme si pripomenuli, v čom tkvie podstata Vianoc. Podelili sme sa so
svojím prežívaním. Tešíme sa na aj ďalšiu spoluprácu so študentkami pani doc. Leškovou.

Dobré vzťahy v komunite
Snažíme sa budovať dobré vzťahy v komunite a robiť radosť ľuďom okolo seba. Našich
klientov vedieme k tomu, aby nemysleli len na seba, ale aby sa snažili rozmýšľať,
ako potešiť iných. Hovorí sa, že radosť rozdávaním rastie. Aj s touto myšlienkou
sme vyrábali vianočné pohľadnice pre
14 seniorov neďalekého zariadenia
opatrovateľskej služby. 20. 12. 2016
sme spoločne navštívili ZOS na Ťahanovských
riadkoch a zaniesli starkým pohľadnice a
medovníky, ktoré sme napiekli a vyzdobili a zaspievali sme im
Vianočné koledy.
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Výročná konferencia 2016
V závere roka sme pripravili Výročnú konferenciu 2016, na ktorej sme prezentovali výstupy
z celoročnej činnosti nášho zariadenia. Na túto našu, už tradičnú výročnú konferenciu
pozývame rodičov našich klientov, priateľov nášho zariadenia a zástupcov spolupracujúcich
organizácií. Podujatie sa koná v duchu predvianočnej atmosféry a je spojené s bohatým
pohostením, ktoré pripravujú klienti a prinesú hostia.
Konferencia sa konala 19. decembra. Klienti, za asistencie sociálnych pracovníkov, formou
powerpointových prezentácií, predstavili aktivity, ktoré prežili v našom zariadení v uplynulom
roku. Činnosť zariadenia ilustrovali aj formou videodokumentov, ktoré vznikli v rámci projektu
Dokumentárne štúdio Klubius. Plán činnosti na nasledujúce obdobie predstavila MUDr.
Marcela Strhárská. Súčasťou konferencie bol aj kultúrny program našich klientov.

Na záver konferencie účastníci dostali vianočný darček, krásny kalendár na rok 2017
s fotografiami z prežitých akcií v roku 2016. Kalendár bol prekvapením a zároveň vianočným
darom od Bc. Majky Dubeckej, našej sociálnej pracovníčky, ktorá ho dala vyrobiť vďaka
sponzorom firme Tarawera print a firme Centrum digitálních služeb MINO.

2.3 Naša účasť na medializácii problematiky zdravotného postihnutia
21.1.2016 – RTVS, Kristína Plajdicsková, téma: Bariéry na Železničnej stanici v
Košiciach
14.4.2016 - RTVS, Kristína Plajdicsková, téma: Bez/bariérovosť kín
http://www.klubcik.dkke.sk/index.php/2016-02-22-14-41-30/redakcna-rada/matusknap/item/837-redaktorku-tentokrat-zaujimala-bezbarierovost-kin
20.4.2016 - Košice: Dnes Cestovanie bez bariér. Ako cestujú MHD zdravotne postihnutí
http://kosicednes.sk/dennik/clanky/cestuju-mhd-zdravotne-postihnuti/
11.5.2016 - Parlamentné listy NRSR, téma: Návšteva DK v parlamente
http://www.parlamentnelisty.sk/galerie/foto/Vozickari-v-parlamente-314
7.6.2016 – RTVS, Lenka Bodóvá, téma: Hlavná pošta v Košiciach - bariéry
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11580/97026#1697 čas 00:26:40
24.7.2016 – RTVS, Anton Gbur, téma: o ŽSR v Hanušovciach nad Topľou
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11580/100665#973 čas 00:13:22
Dokumentácia našej mediálnej činnosti je aj na týchto našich interntových adresách:
Časopis Klubčík – Časopis pozitívnych správ: http://klubcik.dkke.sk/
Facebooková stránka: https://www.facebook.com/Partia-z-DK-531096196937892/?fref=ts
Videodokumenty: https://www.youtube.com/channel/UC2bhCgzWrky8KT5mn0sT8HQ
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2.4 Financovanie sociálnej služby v DSS v roku 2016
V priebehu roku 2016 ambulantnú sociálnu službu v DSS navštevovalo 19 dospelých klientov
s ťažkým zdravotným postihnutím. Z toho 13 klientov so stupňom odkázanosti na pomoc inej
osoby VI a 6 klienti so stupňom odkázanosti na pomoc inej osoby V.
Sociálna služba bola poskytovaná v celodennom (8 hodinovom) alebo poldennom
(4 hodinovom) režime. Priemerná návštevnosť bola 14 klientov / 1 deň (8hod).
Poskytovanie sociálnej služby bolo podporené finančným príspevkom od Košického
samosprávneho kraja. Príspevok bol poskytnutý na 10 prijímateľov sociálnej služby (klientov).
Ekonomicky oprávnené náklady v domove sociálnych služieb v roku 2016 činili:
 496 € na 1 klienta / 1 mesiac
Úhrada klientov za sociálnu službu činila:
 10 € / 1 mesiac (20 dní)
 0,50 € / 1 deň (8 hodín)
 0,50 € / 1 deň (4 hodiny)
Sociálna služba bola finančne zabezpečená z nasledujúcich zdrojov:
1. Príspevok od Košického samosprávneho kraja na odkázanosť fyzickej osoby na pomoc
inej osoby a na prevádzku pri poskytovaní sociálnej služby v DSS.
2. Úhrady prijímateľov sociálnej služby za poskytnutú sociálnu službu.
3. Príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach.
4. Finančné granty na projekty „Dokumentárne štúdio“ a „Keramická dielňa“.
5. Vlastné zdroje na dofinancovanie sociálnej služby.

Financovanie sociálnej služby
4%
9%

KSK
Klienti
ÚPSVaR
Projekty
Vlastné zdroje

16%
69%

2%

Náklady na poskytovanú sociálnu službu
1%
14%

Mzdy, odvody, osobné náklady
Elektrina, voda, plyn, materiál
Služby, údržba, opravy
Poistné, správne poplatky

20%
65%
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II. ZDRAVOTNÍCKE SLUŽBY

Špecializovaná ambulantná starostlivosť FBLR
Zariadenie SVLZ FBLR
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1. Špecializovaná ambulantná starostlivosť - FBLR
V roku 2016 bola lekárska rehabilitačná starostlivosť, podobne ako v predchádzajúcich rokoch,
poskytovaná troma lekárkami, ktoré striedavo ordinovali:
internistka - fyziatrička pre dospelých
pediatrička - fyziatrička pre deti
fyziatrička - pre deti i dospelých

2. Zariadenie SVLZ - FBLR
Rehabilitačná starostlivosť v zariadení SVLZ bola poskytovaná dvoma fyzioterapeutkami a
masérkou. Poskytovaná liečebná rehabilitácia bola zameraná najmä na fyzické problémy
klientov (pacientov) vznikajúce ako následok ich telesného postihnutia alebo ohrozenia týmto
druhom zdravotného postihnutia. Liečebnej rehabilitácie sa zúčastňovali aj rodinní príslušníci
a osobní asistenti, ktorí v dôsledku fyzickej námahy spojenej so starostlivosťou o osobu s
telesným postihnutím majú zdravotné problémy: bolesti chrbtice, končatín, a pod.

Rehabilitačné priestory sú vybavené okrem predpísaného základného vybavenia aj
elektroterapeutickými prístrojmi, špeciálnymi zariadeniami na nácvik lokomócie, bradlovými
chodníkmi, bežiacim chodníkom Mill Track, špeciálnymi polohovacími vertikalizačnými
zariadeniami, terapeutickými loptami, perličkovým kúpeľom, biolampou, ergoterapeutickými
pomôckami, atď. Pre osoby s ťažkým telesným postihnutím sú k dispozícii inteligentné
rehabilitačné prístroje Motomed viva pre dospelých (2) a Motomed Gracille pre deti (1). Pre
vozíčkarov je v zariadení špeciálna osobná váha.
Okrem odborného lekárskeho vyšetrenia a liečebnej telesnej výchovy mali klienti zdravotníckej
služby k dispozícii vodoliečbu v bezbariérovom bazéne s prístupovou rampou a so
zabudovanými podvodnými masážami. Imobilní pacienti pri vstupe do bazéna môžu
použiť mobilný zdvihák alebo zdvíhací systém Dan Hoist s diaľkovým ovládaním.
Zdravotnícka starostlivosť bola poskytovaná na báze zmluvného vzťahu so zdravotnými
poisťovňami a financovaná zo zdrojov zdravotného poistenia klientov (pacientov).
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III. VÝCHOVNOVZDELÁVACIA
SLUŽBA

Súkromná materská škola

42

1. Súkromná materská škola
1.1 Charakteristika materskej školy
Súkromná materská škola, Ťahanovské riadky 23, Košice, vznikla v septembri
v roku 2015. Poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od dvoch do šiestich
rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deťom so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. Je zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Zriaďovateľom
materskej školy je občianske združenie Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v
Košiciach. Materská škola nemá právnu subjektivitu.
V januári 2016 našu materskú školu navštevovalo 27 detí. V septembri 2016 sa počet prijatých
detí zvýšil na 32 detí, z toho boli 3 deti so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami.
Objekt, v ktorom sídli materská škola, je bezbariérový. Materská škola prevádzkuje dve triedy
s kapacitou 20 a 15 detí. K priestorom materskej školy patrí oplotený pozemok, záhrada
s terasou, trávnatými plochami, pieskoviskom, drevenou preliezačkou, hojdačkami,
šmýkačkou, jazierkom, oplotenými a vyvýšenými záhonmi, ovocnými stromami a kríkmi.
Záhrada poskytuje bezpečné prírodné prostredie na rôzne pohybové i relaxačné aktivity pre deti
a na stretnutia s rodičmi detí materskej školy. Materská škola má k dispozícií telocvičňu
a bazén.
Materská škola prevádzkuje výdajnú školskú jedáleň a výdajné miesto. Stravovanie detí sa
zabezpečuje dovozom stravy od dodávateľa, schváleného RUVZ v Košiciach.

1.2 Poslanie a ciele materskej školy
Predprimárne vzdelávanie v našej materskej škole podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti
sociálno-emocionálnej, kognitívnej, perceptuálno-motorickej, pričom sa opiera
o tvorivo-humanistickú teóriu rozvoja osobnosti dieťaťa. Výchovno-vzdelávacia
činnosť vychádza z celostného pohľadu na dieťa. Cieľom tejto činnosti je
podporovať pozitívny potenciál každého dieťaťa, posilňovať ho v jeho
osobnostnom raste k ľudskosti, múdrosti a tvorivosti. To všetko sa usilujeme
deťom zabezpečiť cez pozitívny postoj k životu, cez vnímavosť ku kráse sveta.
Podľa nášho presvedčenia je dôležité deťom dávať podnety, dôkazy, informácie
o tom, že svet je krásny a sprevádzať ich v procese objavovania.

1.3 Výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole v roku 2016
Materská škola pracuje podľa vlastného Školského vzdelávacieho programu Čarovný svet,
ktorý sa riadi požiadavkami školského zákona a bol vypracovaný v súlade so Štátnym
vzdelávacím programom ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie. Vzdelávací program Čarovný
svet vychádza z cieľov a zamerania (profilácie) našej materskej školy. Sme presvedčení, že je
veľmi dôležité uplatňovať vo výchove a vzdelávaní holistický prístup – prístup založený na
celostnom pohľade na dieťa. Takýto prístup uplatňujeme v našej materskej škole. Poznanie
a uvedomenie si, že dieťa je bytosť duchovno – duševno – fyzická, upozorňuje na dôležitosť
harmonického rozvoja kognitívnych a nonkognitívnych schopností dieťaťa. Harmonický
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osobnostný rozvoj dieťaťa v našej materskej škole je podporovaný priaznivou výchovnovzdelávacou klímou, v ktorej sa kladie dôraz na rozvoj tvorivosti pred pamäťovým učením,
a v ktorej sa realizuje učenie hrou. Považujeme za dôležité podporovať pozitívne emocionálne
prežívanie dieťaťa. Vo výchovnovzdelávacej činnosti uplatňujeme princíp aktivity dieťaťa,
pričom učiteľova aktivita spočíva v premyslenom vytváraní podmienok na účinný sebarozvoj
osobnosti dieťaťa.
V roku 2016 boli v našej materskej škole začlenené do kolektívu detí aj 3 deti so špeciálnymi
výchovnovzdelávacími potrebami. Považujeme za prirodzené začleňovať deti so zdravotným
postihnutím do bežných kolektívov detí. Pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami sme vytvorili v našej materskej škole individuálne podmienky na vzdelávanie a
uspokojovanie ich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb.
Materská škola pokladá za dôležité rozvíjať spoluprácu s rodinou detí. Priebežne umožnila
zapájanie rodičov do diania školy, organizovala formálne a neformálne stretnutia s rodinami,
ako boli jarná brigáda, koncoročný výlet, jesenná slávnosť a vianočná besiedka.

" Vitaj nový rok, tešíme sa na teba."
Tematické okruhy:

Traja králi.
Nový rok – nech je pre nás krásny.
Pomocník dobra.
Zimulienka.

Významné posolstvo Vianoc sme si pripomenuli ešte raz v novom roku pri nástupe po
vianočných prázdninách do škôlky prostredníctvom prežitia sviatku Troch kráľov. Spoločne
sme sa snažili o uvedomenie si, že je pred nami celý ďalší rok, a že môžeme prispieť k tomu,
aby bol krásny pre každého jedného z nás aj pre naše okolie.
Najkrajší je svet vtedy, keď sa snažíme byť „pomocníkom
dobra“. Spoločne s deťmi sme vyhľadávali príklady dobrých
skutkov okolo nás a možnosti byť „pomocníkmi dobra“ v
každodennom živote (pomoc kamarátom s telesným postihnutím
, starým ľudom, chorým, slabým, prírode,...). Okrem pomáhania
sme sa učili hľadať krásu a radosť aj v ďalších rozmeroch života
-v krásach prírody v zime, v zažívaní zimných radovánok (guľovanie sa, kontakt so snehom,
ľadom, šmýkanie sa – každé dieťa podľa svojich možností).

"Viem sa stať takým, akým chcem byť."
Tematické okruhy:

Fašiangy, Hromnice – spolu ich zažime.
Dúhový svet.
Chcem byť sebe pomocníkom.
Čím je ocko, čím je mamka.

Venovali sme pozornosť tradičným kultúrno –ľudovým sviatkom, ktoré sú charakteristické pre
toto ročné obdobie – fašiangy, Hromnice. Obdobie fašiangov je ukončené karnevalom (spev,
hudobné vystúpenie detí, hra na hudobných nástrojoch, tanec), na ktorý si deti sami pripravujú
masky. Príprava na prežitie sviatkov a karnevalu je typická svojou pestrofarebnosťou, tým toto
obdobie prispieva k zameraniu pozornosti detí na svet farieb. Venovali sa objavovaniu ich
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vlastností, experimentovali s nimi (v rámci rôznych výtvarných
techník). V rámci rozvoja emocionálnych zručností boli deti
usmerňované k pozitívnemu a konštruktívnemu prístupu k sebe.
Taktiež k tomu, aby sa naučili vidieť svoje dobré vlastnosti. Aby
zistili, že s tým, čo sa zvykne považovať za chyby, môžu
konštruktívne pracovať. Taktiež sa naučiť vidieť dobré vlastnosti u
kamarátov, pri ich chybách si uvedomiť, že chyby má každý z nás.
Spolu sme objavovali, že každý je niečím výnimočný, či už svojou povahou, alebo tým, čo dáva
svetu, čo dokáže robiť, na čo má talent. Zisťovali sme, čo kto dáva svetu svojim zamestnaním,
čo robia rodičia detí. Spoznávali sme dôležitosť rozmanitosti rôznych povolaní.

"Knižky nám pomáhajú k múdrosti."
Tematické okruhy:

Knižka skrýva zázraky.
Divadielko.
So stromami je svet krásny.
Vitaj milá jar.

V našej materskej škole vedieme deti k tomu, aby si vytvorili pozitívny vzťah ku knižkám (aj
z dôvodu toho, že sa stále menej dnes číta). Mnohé knihy sú
zdrojom plnohodnotných prežití a informácií pre deti. Čítanie
kníh je činnosť, ktorá obohacuje a rozvíja osobnosť dieťaťa, na
rozdiel od nadmerného sledovania médií. Ako obohacujúce
vnímame aj možnosti, ktoré poskytuje dramatoterapia. Pani
učiteľky sprevádzali deti pri príprave vlastného bábkového
predstavenia – stvárnili ľudovú rozprávku. Taktiež pani učiteľky
pripravili pre deti vlastné bábkové predstavenie, kde boli deti v pozícii divákov. V súvislosti s
knihami sa deťom vysvetlilo, z čoho sú knihy vyrobené. S deťmi sme spoločne objavovali, čím
všetkým je strom svetu užitočný. V ďalšom období sme zriadili deťom čitateľský kútik pod
stromom. Deti pozorovali jarnú prírodu, ktorá sa prebúdza (v záhrade, na prechádzkach),
všímali si prebúdzanie prírody, púčiky, prvé kvety, štebot vtákov. Príchod jari sme oslávili
jarnou slávnosťou , na ktorej deti sadili semienka rastlín ako symbol života.

"Príroda nám dáva veľa radosti.“
Tematické okruhy:

Veľká noc.
Pomocník rastlinkám.
Zvieratká – veľké aj mláďatká.
Ďalší obyvatelia záhradky.

S deťmi spoločne sme prežili sviatky Veľkej noci, precítili
sme ich význam na úrovni primeranej deťom. Venovali sme
pozornosť ľudovým tradíciám spojených s Veľkou nocou a s
prípravou na ňu, spievali sme ľudové piesne a recitovali
detské riekanky so sprievodom hudobných nástrojov,
vyzdobili sme priestory. Venovali sme sa sadeniu semienok,
priesadiek do záhradky, do vyvýšených záhonov, a starali
sme sa o nich. Učili sme sa spoznávať rôzne druhy rastlín (bylinky, zelenina, lúčne kvietky).
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Na jar sa rodia mláďatká, hravým spôsobom sme ich spoznávali – rôzne druhy, vlastnosti,
charakteristické znaky, nielen domácich, ale aj iných zvierat. V záhradke sú dôležité aj včielky,
motýle, iný hmyz, venovali sme pozornosť ich užitočnej činnosti.
- "Milé mesto, milá vlasť."
Tematické okruhy:

Naše mamky majú sviatok.
Máme radi Košice, máme radi Slovensko.
Pomocník prírode.

V rámci prípravy na sviatok matiek venovali sme pozornosť dôležitosti významu, ktorý mamka
v živote dieťaťa a rodiny zastupuje. Deti pripravili darčeky pre mamky, naučili sa básničky,
spievali pesničky, tematicky k sviatku matiek. Ďalšou dôležitou témou v živote človeka, ktorou
sme sa zaoberali, je rodná krajina a mesto, v ktorej sa
nachádza naša materská škola, a v ktorom väčšina detí aj
býva. Deti sa naučili, aké je hlavné mesto Slovenska.
Rozprávali sme sa o tom, aké dôležité je chrániť čistotu a
krásu nášho okolia, zvlášť prírody, učili sme sa triediť
odpad, zorganizovali sme vyčistenie okolia materskej školy
s deťmi.

"Voda, oheň, zem a vzduch - samé zázraky."
Tematické okruhy:

Vodičkin pomocník.
Jeden, dva, tri, štyri, päť, už to vieme naspamäť.
Prišlo nám leto.
Prírodné živly.

Venovali sme pozornosť vode, jej vlastnostiam, jej dôležitosti pre človeka a všetko živé.
Rozprávali sme sa, že bez vody sa žiť nedá, dôležitá je jej čistota. Deti sa oboznámili s
kolobehom vody, uvedomili si, že je potrebné s ňou zaobchádzať šetrne, chrániť ju. Čistili sme
jazierko. Zamerali sme sa na elementárne matematické zručnosti dieťaťa hravým spôsobom.
Venovali sme pozornosť letnému slnovratu a príchodu leta. Všímali sme si, čím je leto iné ako
ostatné ročné obdobia, pre nás, aj pre prírodu. Ako sa v lete obliekame, čo všetko môžeme v
lete robiť.
24. júna je sviatok Jána, ktorého prežívanie je spojené s
veľkými tradíciami. Usporiadali sme si vlastnú svätojánsku
slávnosť – výlet s rodičmi a deťmi – kde sme poukázali na
dôležitosť prírodných živlov pre všetko živé na Zemi. Deti
mali príležitosť hrať sa na lúke pri lese.

“Vitaj leto!“
V letných mesiacoch sme veľa času strávili v záhrade materskej školy, pozorovali sme letnú
prírodu, zvieratá, hmyz. Deti mali možnosť sa kúpať v malom detskom bazéne, zažili veľa
letných radovánok. Letné prázdniny boli v rozsahu štyroch týždňov na prelome júla a augusta.
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"Škôlka nás s láskou víta."
Tematické okruhy:

Ja a škôlka.
Ja a moji kamaráti.
Moja rodina.
Staráme sa o prírodu v jeseni.

September je dôležitý pre deti z dôvodu nástupu do materskej školy. Potrebujú pocítiť láskavú
atmosféru pre nich nového prostredia, potrebujú nadviazať
vzťah s tetami učiteľkami, kontakt s novými kamarátmi.
Dôraz v procese adaptácie sa kládol na pohybové,
sociálnoemocionálne hry, spev, radosť, dobrú atmosféru.
Pozornosť sa zamerala aj na rodinu, jej členov, ktorých deti
poznajú doteraz najlepšie, môžu sa na nich spoľahnúť, a na
tých, s ktorými sa v škôlke práve zoznamujú. Pribudnú do
kategórie známych ľudí, na ktorých sa deti budú môcť tiež
obrátiť. Zoznamovali sa s prostredím, s hračkami, s
pravidlami. Nadviazali kontakt s prírodou v areáli škôlky a okolia. Deti vnímali charakteristické
znaky jesennej prírody, znamenalo to začiatok témy ochrany životného prostredia.

"Ďakujeme za úrodu, milá naša Zem."
Tematické okruhy:

Jesenná úroda.
Pomocník svojim kamarátom.
Chceme byť zdraví.
Moje telo.

V októbri sme venovali pozornosť úrode ako daru prírody ľuďom, zvieratkám. Deti v záhrade
zbierali úrodu – zeleninu, ovocie, bylinky. Usporiadali sme spoločnú slávnosť poďakovania
prírode. Pokračovali sme v rozvíjaní nadviazaných vzťahov medzi deťmi. Deti budú vedené k
všímaniu si potrieb svojich kamarátov s telesným postihnutím, ale aj zdravých, k všímaniu si
príležitostí pre poskytnutie pomoci kamarátom.
Pohľad na prírodu ako na darcu zdravia – nie je jedno, čo jeme, čo
telu dávame. Najlepšie je pre zdravie čerstvé ovocie, zelenina, ale je

potrebné jesť aj iné veci. Aby
sme sa mohli hrať s
kamarátmi, pomáhať im,
potrebujeme silu, preto musíme vedieť, ktoré jedlá sú pre telo užitočné, ktoré naopak. Deti sa
naučili poznávať jednotlivé časti tela, dôležité orgány.
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"Pomáhame zvieratkám."
Tematické okruhy:

Pomocník zvieratkám.
Martin na bielom koni.
Život na našej Zemi.
Naša planéta Zem.

Všímali sme si, že prichádza zima, uvedomovali si, že život nie je len o nás, ale v prírode žijú
aj zvieratká, ktoré v zime nebudú mať veľa možností sa nakŕmiť. Taktiež sme si všímali, či
majú kde cez zimu bývať. Spoločne sme vyrábali pre nich krmivo
a vtáčiu búdku. Deti pocítili, že sú súčasťou prírody, že majú
možnosť pomáhať, podporovať, chrániť a všímať si zvieratká, že
sú tu (budú pomocníkmi pre zvieratká). Rozprávali sme sa o tom,
čo všetko sa nachádza na našej Zemi - ľudia, zvieratká, rastlinky,
kamienky. Zem pozostáva z toho všetkého, všetkému poskytuje
priestor, je rozmanitá, krásna, zázračná. Musíme sa o ňu starať.
V novembri „prichádza Martin na bielom koni“, ktorý je súčasťou tradícií a ročných sviatkov.
Téma sv. Martina sprostredkuje príklad súcitu, darovania, rozdelenia sa s blížnym. Usporiadali
sme slávnosť sv. Martina, ktorá je spojená s pohybovo – hudobnými hrami, spevom, hraním na
hudobné nástroje.

“Blíži sa čas čarovných Vianoc"
Tematické okruhy:

Advent.
Pomocník svojej rodine.
Vinšujeme, spievame svetu radostnú správu.

Obdobie Adventu je charakteristické stíšením sa a
vnútorným prežívaním zázračného obdobia
prichádzajúcich Vianoc, na ktoré sa pripravujeme
vnútorne aj navonok –zdobenie, upratovanie,
pečenie, výroba darčekov pre blízkych, pohľadníc.
Deti boli vedené k urobeniu poriadku v škôlke, k
tomu, aby pomáhali aj doma pri upratovaní,
pečení,..
Vlastný zmysel Vianoc sme sa snažili deťom
priblížiť adventnými príbehmi.

Na obdobie stíšenia nadväzuje oslavovanie radostnej
udalosti, posolstva Vianoc, čo sme spoločne prežili na
predvianočnej slávnosti (spev, hra na hudobné nástroje,
hudobno – pohybové hry).

48

1.4.

Financovanie materskej školy v roku 2016

V roku 2016 priemerné ekonomické náklady na pobyt 1 dieťaťa v našej materskej škole činili
265 eur / 1 mesiac. Do uvedených nákladov nie sú zahrnuté náklady na stravovanie dieťaťa,
náklady na vybavenie a opotrebovanie priestorov, dobrovoľná práca.
Predškolská výchova a vzdelávanie boli financované z nasledujúcich zdrojov:
1. Školné od rodičov detí
2. Dotácia od mesta Košice na 23 detí
3. Príspevok zo Štátneho rozpočtu na predškolákov
4. Príspevok od ÚPSVaR na 3 zamestnancov
5. Príspevok zriaďovateľa na dofinancovanie prevádzkových nákladov

Financovanie materskej školy podľa zdrojov
v%
3%
Školné
Dotácia od mesta Košice
Príspevok zo Štátneho rozpočtu
Príspevok od ÚPSVaR na zamestnanosť
Príspevok od zriaďovateľa

20%

22%
1%

54%

Dobrovoľná práca nebola finančne vyjadrená a preto nie je zobrazená v grafe.

Náklady na prevádzku materskej školy v %
2%

1%

8%
Mzdy, odvody a iné osobné náklady
Služby
Elektrina, plyn, voda
Údržba
Dane a poplatky

14%

75%
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IV. Naše výročie:
20 rokov od slávnostného otvorenia
Detského klubu zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach
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Naše výročie: 20 rokov od slávnostného otvorenia Detského
klubu zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach
V auguste sme si pripomenuli 20. výročie zahájenia činnosti Detského klubu zdravotne
postihnutých detí a mládeže v Košiciach. Detský klub bol slávnostne otvorený
22. augusta 1996 za účasti ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny SR Oľgy Keltošovej,
ministra životného prostredia SR Jozefa Zlochu, primátora Košíc Rudolfa Šustera a ďalších
významných osobností verejného života na Slovensku.
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Už 20 rokov plní naše zariadenie svoju misiu, kvôli ktorej vzniklo. Je ňou pomoc ľuďom
s ťažkým zdravotným postihnutím a ich rodinám. Snažili sme sa, snažíme sa a budeme sa snažiť
o aktívne spoluvytváranie ľudskej a vedomej spoločnosti.
Pri tejto príležitosti s vďakou a láskou spomíname
na zakladateľa – „otca“ Detského klubu zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach
pána profesora MVDr. Mariána Kozáka, PhD.
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V. Naše plány na nasledujúce
obdobie - rok 2016
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Naše plány na nasledujúce obdobie - rok 2017
Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach a jeho kolektív plánuje
v nastávajúcom období roku 2017 sa zamerať predovšetkým na kontinuálne pokračovanie
a rozvíjanie poskytovaných služieb v súlade s poslaním, cieľmi, hodnotami, víziami
a hodnotovým systémom zakladateľov tejto organizácie.
1. Pri poskytovaní sociálnych služieb pre klientov s ťažkým zdravotným postihnutím
vidíme ako najdôležitejšie:
 vytvárať naďalej čo najviac príležitostí pre osobnostný rozvoj našich klientov
 sprevádzať našich klientov - osoby s ŤZP k začleneniu sa do prirodzeného života
spoločnosti, do života svojej užšej aj širšej komunity
 zviditeľňovať problematiku zdravotného postihnutia a postavenia osôb s ŤZP v spoločnosti
 zapájať odborných pracovníkov do systému celoživotného vzdelávania
 pokračovať v zavádzaní štandardov kvality do našej praxe v súlade s legislatívou
Doterajšie aktivity plánujeme v roku 2017 rozšíriť a obohatiť novými aktivitami:
Reportážne videá o živote a potrebách ľudí s ŤZP
V našom Dokumentárnom štúdiu Klubius, ktoré sme založili s cieľom aktívne prispieť
k zviditeľňovaniu problematiky zdravotného postihnutia, natočíme reportážne videá. Naši
klienti sa stanú moderátormi a budú natáčať rôzne krátke reportáže z diania v komunite,
meste alebo z akcií a podujatí, ktoré navštívime v iných mestách. Cieľom tejto aktivity je
posilňovať komunikačné zručnosti našich klientov a ich schopnosti sebaobhajoby.
Internetový časopis Klubčík
Budeme pracovať na zdokonaľovaní už niekoľko rokov existujúceho časopisu Klubčík.
S klientmi – redaktormi časopisu budeme pracovať na postupnom zvyšovaní úrovne tvorby
príspevkov, ktoré budú zamerané najmä na témy: ŤZP, ľudské práva, dianie v komunite
a v spoločnosti. Cieľom je rozvíjanie zručností našich klientov vo vyjadrovaní sa,
v komunikácii, v aktívnom prístupe k životu a v sebaobhajobe.
Nezávislý život a osobná asistencia
Tému nezávislého života s podporou osobnej asistencie budeme otvárať na pravidelných
tematických stretnutiach, ktoré budú organizované našimi klientmi s našou pomocou.
Nezávislý život budú klienti zviditeľňovať aj natáčaním krátkych videí o potrebe
a význame osobnej asistencie pre ľudí s ťažkým telesným postihnutím. Taktiež plánujeme
natáčať videovizitky, prostredníctvom ktorých si môžu ľudia s ťažkým telesným
postihnutím hľadať osobných asistentov. Túto dôležitú tému budeme diskutovať aj
s organizáciami, ktoré pracujú v sociálnej oblasti a riešia podobné témy, besedami na
stredných školách zameranými na motiváciu študentov vykonávať osobnú asistenciu ako
zmysluplnú brigádu.
Spolupráca s poslankyňou Národnej rady Slovenskej republiky
Plánujeme rozvíjať aktívnu spoluprácu s poslankyňou Silviou Shahzad Petruchovou
v oblasti prípravy návrhov na legislatívne zmeny smerom k efektívnejšej podpore
nezávislého života osôb s ťažkým telesným postihnutím na Slovensku.
Keramická dielňa
V keramickej dielni plánujeme rozvíjať naštartovanú tvorivú umeleckú činnosť. Tento
proces zahŕňa neustále zdokonaľovanie sa v zručnostiach pracovať s hlinou, s tvorivým
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materiálom, hrnčiarskym kruhom, keramickou pecou,... Práca s keramickou hlinou
stimuluje hmatovú citlivosť, pôsobí relaxačne a rehabilitačne, uvoľňuje napätie, stres a
uspokojuje potrebu zmysluplnej činnosti. V ďalšom období máme v pláne zdokonaliť sa
v technikách vytvárania výrobkov z hliny. V keramickej dielni si budú naši klienti rozvíjať
svoju tvorivosť, svoje výrobky budú distribuovať ďalej za účelom podpory spoločných
dobrých vecí, ideí.
Spolupráca s komunitou
Vnímame ako veľmi dôležité spolupracovať s inými organizáciami a zapájať sa do diania
v komunite. V roku 2017 sa budeme snažiť rozvinúť spoluprácu so študentmi sociálnej
práce z TF KU. Zameriame sa na osobnú asistenciu, jej význam pre samostatný (nezávislý)
život osôb s ŤZP. Študentom ponúkneme príležitosti na zoznámenie sa s osobami s ŤZP,
ktorí hľadajú osobných asistentov. Taktiež plánujeme pokračovať v spolupráci s MČ
Košice Sever. Tu sa zameriame najmä na pokračovanie mapovania bariér pre život ľudí
s ŤZP v našej mestskej časti.
Návštevy kultúrno-historických objektov
Plánujeme navštevovať kultúrne a historické objekty, kde okrem kultúrnych a vzdelávacích
zážitkov sa zameriame na zmapovanie prístupnosti týchto objektov pre osoby
s obmedzenou mobilitou. Z miest, ktoré navštívime vytvoríme fotodokumentáciu.
Mapovanie možností verejnej prepravy, železničnej a autobusovej
Zameriame sa aj na mapovanie verejných dopravných prostriedkov z pohľadu ich
prístupnosti pre osoby s ŤZP (bariérovosť/bezbariérovosť) a výsledky mapovania budeme
zverejňovať.
2. Pri poskytovaní výchovno-vzdelávacej starostlivosti deťom v predškolskom veku
plánujeme:
pokračovať vo vytváraní podmienok pre poskytovanie kvalitnej výchovno-vzdelávacej
starostlivosti, vychádzajúc zo skutočných potrieb týchto detí;
podporovať rodičov v oblasti výchovy detí, a tak nepriamo ale veľmi účinne napomáhať
týmto deťom v ich rozvoji;
aktualizovať náš školský vzdelávací program Čarovný svet v kontexte Štátneho
vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (č.201617780/27322:1-10A0) a Národného programu rozvoja výchova a vzdelávania „Učiace sa
Slovensko“;
pracovať na zapojení všetkých pedagogických zamestnancov do kontinuálneho vzdelávania
v rámci celoživotného vzdelávania pedagógov a v súlade s platnými rezortnými predpismi;
realizovať pravidelné stretnutia s rodičmi na tému potrieb detí, výchovných princípov a
postupov;
zapájať vo väčšej miere rodičov a priateľov do zveľaďovania prostredia materskej školy;
aktualizovať internetovú stránku našej materskej školy;
napĺňať kapacitu materskej školy - k 1. septembru 2017 plánujeme prijať 38 detí.
Pozornosť budeme venovať aj rozšíreniu spektra tvorivých činností vhodných pre deti
predškolského veku. Plánujeme venovať sa práci s drevom, práci s hlinou a práci s včelím
voskom.
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VI. FINANČNÁ SPRÁVA

Finančná správa o hospodárení- príjmy a výdavky
Náklady a výnosy podľa činností (stredísk)
Finančná správa o hospodárení za celú organizáciu
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PRÍLOHY

Správa nezávislého audítora z auditu
účtovnej závierky
Certifikát EN ISO 9001:2015
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