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Úvodné slovo
Rok 2019 bol rokom rušným naplneným spoločenským dianím. Pocítili sme to aj v Detskom
klube.
Našu prácu vnímame ako súčasť spoločného diela pri vytváraní spravodlivejšej
spoločnosti pre všetkých. Pri poskytovaní našich služieb sme v neustálom kontakte
s rodinami, ktorých členovia k nám prichádzajú s dôverou a prosbami, aby sme zdieľali ich
životné situácie a sprevádzali ich na úsekoch ich životnej cesty, kedy potrebujú pomoc. Často
k nám prichádzajú nešťastní s negatívnymi skúsenosťami z poskytovania služieb v iných
zariadeniach. Mladí ľudia s ŤZP nechcú navštevovať sociálnu službu, kde sa k nim správajú
tak, ako keby už nemali inú perspektívu iba azyl v sociálnych službách. Deti nechcú
navštevovať materskú školu, kde im chýba láskavé prostredie akceptujúce potrebu slobodnej
hry. Vnímajúc tieto príbehy cítime, že odborné teórie nefungujú ak ich neaplikuje ľudskosť.
Akceptácia rôznorodosti všetkých bytostí. Úprimný partnerský prístup, ktorý posilňuje
slabších pri ich aktivizácii. Vzájomné zdieľanie a podpora, ktoré pôsobia ako balzam
v osamelosti, bezradnosti a trápení.
V roku 2019 sme sa prioritne venovali nášmu poslaniu. Poskytovali sme ambulantnú
sociálnu službu v domove sociálnych služieb, zdravotnú službu v špecializovanej ambulancii
FBLR a v zariadení liečebnej rehabilitácie, a taktiež predškolskú výchovu a vzdelávanie
v súkromnej materskej škole. Rozvíjali sme kvalitu našich služieb s dôrazom na ľudské vzťahy.
Zveľaďovali sme prostredie nášho zariadenia, ktoré po 23 rokoch užívania vykazovalo značné
opotrebenie a mnohé technické poruchy. Vymenili sme opotrebovaný výťah, ktorý nás už
niekoľko rokov trápil vážnymi poruchami. Opravili sme a zateplili severnú fasádu budovy,
ktorej zlý stav spôsoboval vlhnutie vnútorných priestorov.
Sme vďační za príležitosti spoznávať život a jeho zmysel, nielen prostredníctvom vlastných
osudov ale i prostredníctvom osudov ľudí, ktorým poskytujeme naše služby. Sme vďační
všetkým, ktorí podporili v roku 2019, finančne i dobrovoľnou prácou, poskytovanie našich
služieb a vytváranie podmienok pre ich výkon.
//

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 predškolskú výchovu a vzdelávanie 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, zdravotné a výchovnovzdelávacie 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.
Osoby 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 vedomému
zdieľaniu nasledujúcich skutočností:
 Detský klub ZPDaM v Košiciach chce podporovať každého (klienta,
dobrovoľníka,...) v jeho osobnostnom raste k ľudskosti, múdrosti, tvorivosti.

zamestnanca,

 Detský klub ZPDaM v Košiciach chce byť napomáhajúcim faktorom pri budovaní ľudskej,
radostnej spoločnosti, vníma spoluzodpovednosť za jej stav a jej spoluvytváranie.
 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 2019
Riaditeľka
Ing. Dagmar Kozáková

Sociálne služby
Domov sociálnych služieb
MUDr. Marcela Strhárská, sociálna pracovníčka, odborná zástupkyňa pre DSS
Bc. Mária Dubecká, sociálna pracovníčka
Mgr. Ľubica Benkovská, sociálna pracovníčka
PhDr. Marián Kozák, sociálny pracovník – poradca
Mgr. Kristína Kocúrová, sociálna pracovníčka
Mgr. Ján Podhájecký, sociálny pracovník / pracovný asistent
Bc. Daniel Radvánszky, pracovný asistent
Ing. Jana Gregová, sociálna pracovníčka
Mgr. Karolína Mózerová, sociálna pracovníčka

Zdravotnícke služby
Ambulancia lekára špecialistu v odbore FBLR
MUDr. Eva Bočkorová, lekárka internistka – fyziatrička, odborná zástupkyňa pre ZZ
MUDr. Adriana Babičová, lekárka – fyziatrička
Zariadenie SVLZ v odbore FBLR
Bc. Silvia Zadorová, fyzioterapeutka
Zuzana Čurpeková, dft., fyzioterapeutka
Patrik Jankaj, dft., fyzioterapeut
Pavol Skyba, dft., fyzioterapeut

Výchovnovzdelávacia služba
Súkromná materská škola
Bc. Viktória Bereczová, učiteľka materskej školy – poverená riadením materskej školy
Erika Bezegová, učiteľka materskej školy
Katarína Maďarová, učiteľka materskej školy
Jana Racz, učiteľka materskej školy
Mgr. Aneta Buchláková, učiteľka materskej školy
Erika Klučárová, učiteľka materskej školy
Mgr. Marta Lukácsová, učiteľka materskej školy

Hygiena a údržba
Zuzana Forgáčová, hygienická pracovníčka
Alica Buchláková, hygienická pracovníčka
Štefánia Čisárová, hygienická pracovníčka
Ján Šonkolyoš, údržbár
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Naši dobrovoľníci v roku 2019
Dobrovoľnícka služba s finančnou podporou ÚPSVaR v Košiciach
1. Nagyová Mária
2. Eva Habinová,Mgr.
Dobrovoľníci z cirkvi Ježiša Krista sv. neskorších dní
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Van Dalen Robert
Holt James
Holt Susane
Wood Camille
Driskill Shaelyn
Clayton Jonathan
Brower Hannah
Dickson Brinley

Dobrovoľníci – individuálne zapojení bez finančnej podpory
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gregová Jana, Mgr.
Galdunová Tatiana, Mgr.
Habinová Eva, Mgr.
Modráková Renáta, Ing.&
Neubauerová Martina, Bc.
Podhora Lucaci
Sadloňová Jarmila, Ing.
Simon Juraj
Šonkolyoš Zuzana
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Organizačná štruktúra
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I.
SOCIÁLNA SLUŽBA

Domov sociálnych služieb
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1. 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 2019 navštevovalo náš domov sociálnych služieb 22 mladých 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
9

poskytovaniu sociálnej služby našim klientom. Snažíme sa im poskytnúť maximum
zmysluplných možností, aby sme ich podporili v ich osobnostnom raste, aby sme im pomohli
stať sa prirodzenou súčasťou svojej komunity spolu so svojimi rodinami.

2. Financovanie sociálnej
oprávnené náklady

služby

v

DSS,

ekonomicky

V priebehu roku 2019 ambulantnú sociálnu službu v DSS navštevovalo 22 dospelých klientov
s ťažkým zdravotným postihnutím. Z toho 14 klientov so stupňom odkázanosti na pomoc inej
osoby VI a 8 klientov so stupňom odkázanosti na pomoc inej osoby V.
Sociálna služba bola poskytovaná v celodennom (8 hodinovom) alebo poldennom
(4 hodinovom) režime.
Ekonomicky oprávnené náklady v roku 2019 činili: 782 € na 1 klienta / 1 mesiac
Úhrada klientov za sociálnu službu činila: 11 € / 1 mesiac (22 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 a Prešovského samosprávneho kraja na prevádzku
pri poskytovaní sociálnej služby v DSS.
2. Príspevok od MPSVaR SR na odkázanosť fyzickej osoby na pomoc inej osoby.
3. Úhrady prijímateľov sociálnej služby za poskytnutú sociálnu službu.
4. Príspevky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach.
5. Finančné granty od Nadácie pre deti Slovenska, Nadácie SPP a Nadácie Pontis.
6. Vlastné zdroje na dofinancovanie sociálnej služby.

Financovanie sociálnej služby v DSS
3%

5%

1%

1%

0%

16%

KSK - FPP
MPSVaR SR - FPO
PSK - FPP
KSK -projekt
Klienti
ÚPSVaR
Vlastné zdroje

36%

0%
38%

Náklady na poskytovanú sociálnu službu v DSS
0%

7%

3%

2%

0%
Mzdy, odvody, osobné náklady
Elektrina, plyn, voda
Služby, údržba, opravy
Poistné, správne a bankové poplatky
Spotreba materiálu
Odpisy
Poistné, bankové poplatky, členské

11%

77%
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3. Naša cieľová skupina
Cieľovou skupinou našej sociálnej služby sú mladé osoby s ťažkým telesným
postihnutím (ŤTP), ktoré je v ich životoch prítomné od narodenia. Prítomnosť
postihnutia ich „činí“ skupinou ľudí so špecifickými potrebami, resp. menšinovou
skupinou v spoločnosti (odkázanou na fyzickú pomoc) a to im prináša množstvo
obmedzení v každej sfére života.
Ako sa cítia ľudia žijúci od narodenia s ŤTP? Majú rovnaké mentálne, duševné potreby ako
zdraví ľudia, ale fyzický stav tela im neumožňuje ich naplniť. Už maličké dieťa je tým veľmi
ovplyvnené, lebo v najmladšom detskom veku sa svet spoznáva prostredníctvom pohybu,
dotyku, skrátka pomocou tela, ktoré sprostredkúva priamy zážitok so svetom. Dieťa s ŤTP je
odkázané na neustálu fyzickú pomoc iných osôb, ktoré mu nahrádzajú ruky, nohy. Je to
náročné najmä pre rodičov, lebo najčastejšie oni bývajú tými rukami, nohami, ktoré dieťa
potrebuje pre prežitie.
U zdravého dieťaťa je normálne, že navštevuje základnú školu podľa slobodného výberu
rodičov (vrátane záujmových činností). Na základe svojich schopností a túžob si vyberá
strednú školu, a po jej ukončení sa rozhoduje, či bude pokračovať vo vzdelávaní sa na
niektorej zo spektra vysokých škôl. Zdravý človek v priebehu svojho života môže navštevovať
aj množstvo doplňujúcich vzdelávaní. Vyberá si svoje pracovné pôsobenie, miesto, kde bude
žiť, s kým a ako bude žiť. Ak sú mu upreté práva na štúdium alebo na pracovnú
sebarealizáciu, prípadne na samostatný a partnerský život, prežíva pocit neslobody, smútku,
upadá do depresie, prípadne hnevu, pasivity,...
Deti s ŤTP majú potreby ako zdravé deti, avšak nevedia zdolávať fyzické prekážky. Keď príde
čas, aby nastúpili do škôlky, školy, pribúdajú problémy. Bežné školské zariadenia nie sú na
takéto situácie pripravené, preto deti končia v špecializovaných školách, ktorých je málo,
a sú v nich sústredené deti so zdravotným postihnutím zo širokého okolia. Keď dieťa skončí
základné vzdelanie, potrebuje ísť na strednú školu, aby rozvíjalo ďalej svoje schopnosti,
a pripravovalo sa na budúcu pracovnú sebarealizáciu. Zdravé deti si vyberajú z veľkého
spektra stredných škôl. Deti s ŤTP sú odkázané na tú školu, ktorá je ochotná ich prijať.
Väčšinou to je tá istá špeciálna škola, na ktorej absolvovali základné vzdelanie, a je tam
k dispozícii aj určitý typ strednej školy. Výber neprichádza do úvahy, rodičia a dieťa „musia“
byť radi, že je tu možnosť na vzdelávanie sa. Zdravé dieťa/mladý človek na strednej škole
rozmýšľa, ako sa v ďalšom živote uplatní, čo túži robiť. Deti/mladí ľudia s ŤTP na strednej
škole už nezvyknú rozmýšľať, čo budú v živote robiť, lebo väčšinou nemajú adekvátne
stredoškolské vzdelanie pre ďalšie štúdium vysokej škole alebo vysoké školy pre študentov s
ŤTP nie sú k dispozícii. Z toho vyplýva realita, že možnosti pracovného uplatnenia pre túto
cieľovú skupinu sú temer nulové.
Človek s postihnutím mentálnych schopností sa môže naučiť byť pomocníkom pri rôznych
manuálnych činnostiach, ale človek s ŤTP vie/môže pracovať len duševne. Vo všeobecnosti
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platí, že každý, kto sa chce živiť výlučne duševnou prácou, sa potrebuje dlho a intenzívne
vzdelávať. Potrebuje mať k dispozícii vhodné školy, prípadne doplňujúce kurzy a pod.
Deti s ŤTP však na výber školu nemajú, nemôžu študovať, lebo ich fyzická schránka
nevie zabezpečiť svoj presun, nevie zabezpečiť zapísanie si učiva, atď. Zostáva teda
v situácii, že nerozvinie schopnosti, ktorými by sa mohol zapojiť do pracovného
života spoločnosti. Jeho jediná vízia je pobyt doma (ak má šťastie) a zariadenie sociálnych
služieb (ak má šťastie, tak ambulantné). Jeho duševné schopnosti, ktoré mu boli dané, sa
však „hlásia“ k životu, preto ľudia s ŤTP cítia potrebu sebarealizácie. Samozrejme len do času.
Keďže existuje schopnosť adaptácie skoro na všetko – daná každému živému tvorovi, ľudia
s ŤTP od narodenia si zvyknú na to, že takmer nič nemôžu, že s nimi takmer nikto nepočíta.
Adaptácia na takúto situáciu sa prejavuje veľkou pasivitou, zľahostajnením,
neschopnosťou vyjadriť svoje myšlienky, chcenia (veď sa ich nikto na nich nepýta).
Aká je budúcnosť týchto ľudí? Za priaznivých okolností sa o nich postará do konca
života ich rodina. Inak je tu už len pobytové sociálne zariadenie.
Pri riešení problematiky života s telesným postihnutím je potrebné odlíšiť vrodené telesné
postihnutie od získaného telesného postihnutia v priebehu života v dôsledku úrazu či
choroby. Je to úplne iná situácia, lebo má iné dôsledky pre dotyčného človeka. Človek, ktorý
aspoň časť života prežil s fungujúcou telesnou schránkou, zažil to, že sám rozhodoval o sebe,
išiel, kam chcel, postaral sa sám o seba. Preto rozvinul aspoň čiastočne aktívny prístup
k životu, získal prežitia z bežného života, vytvoril si návyky, možno získal vzdelanie, pracovné
skúsenosti. To vedia ľudia, ktorí získajú ŤTP v priebehu života, následne využiť.
Ako sa však mal človek s ŤTP prítomným od narodenia naučiť niečomu naozaj dobre, keď sa
nevie dostať na žiaden typ vzdelávania, keďže sú všade schody, úzke vchody, nie sú
k dispozícii školskí asistenti, ktorí by nahradili motoriku rúk.
Pracovná príležitosť týkajúca sa duševných schopností si vyžaduje dobrú úroveň zručností.
Nikto nie je ochotný zamestnať niekoho, kto nevie dobre robiť skoro nič. Preto je
nevyhnutné, aby sa naše školstvo otvorilo deťom a mládeži s ŤTP. Ako sa dá k tomu školstvo
pohnúť? Naša cieľová skupina sa musí prejaviť vo vzťahu k verejnosti, musí sa postaviť za
svoje práva, musí sa naučiť sebaobhajobe, zviditeľňovaniu problematiky života s ŤTP. Dospelí
ľudia s ťažkým telesným postihnutím musia vyjadriť, čo potrebujú, čo je potrebné zmeniť,
a prečo, aby sa otvorili brány deťom so ZP k vzdelávaniu, k začleneniu do bežného života
spoločnosti. Aby to dokázali, potrebujú prípravu a vedenie, o ktoré sa spoločne
v Detskom klube snažíme.

4. Účel, poslanie, vízia a stratégia sociálnej služby
Účel poskytovania našej sociálnej služby vymedzuje §2 Zákona NR SR č.448/2008 Z.z.
o sociálnych službách. Sociálne služby sú zamerané na zachovanie, obnovu alebo rozvoj
schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti.
Poslaním našich sociálnych služieb je
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-

pripravovať a sprevádzať osoby s ŤZP k plnohodnotnému životu, aby sa
stávali aktívnymi, sebarealizujúcimi a šťastnými;
pozitívne a vedome participovať na budovaní takej spoločnosti, ktorá
poskytne rovnocenné príležitosti pre všetkých svojich občanov.

Víziou našej organizácie sú komunitné služby realizujúce partnerský prístup ku prijímateľom
SS, podporujúce dôstojné podmienky na život, sprevádzajúce na ich ceste k čo najviac
nezávislému životu v bežnom prostredí. Také komunitné služby, ktoré podporujú ľudí s ŤTP
v nezávislom živote, aby sa mohli rozhodovať, plánovať a robiť zmeny vo svojom živote,
organizovať si podporu a služby, ktoré potrebujú, aktívne sa zapájať do diania v komunite.
Predpokladom pre to je schopnosť sebaobhajoby, ktorá zahŕňa schopnosť hovoriť sám za
seba, vedieť vyjadriť svoje potreby, chcenia, túžby, stáť si za svojimi právami, rozhodovať sa,
byť nezávislý, mať kontrolu nad vlastným životom, byť zodpovedný sám za seba.
Naša stratégia spočíva predovšetkým v spôsobe, akým sprevádzame prijímateľa sociálnej
služby k plnohodnotnému životu. Sprevádzanie je prepájané s napĺňaním vnútorných
i vonkajších podmienok.
 Vnútorné podmienky spočívajú v schopnosti jednotlivca žiť plnohodnotný život. Ide o
oblasť vnútorného života jednotlivca. Patrí sem predovšetkým: sebaobhajoba, vnútorná
aktivita, aktívny prístup k životu, samostatnosť
 Vonkajšie podmienky spočívajú v spôsobe fungovania spoločnosti. Spoločnosť má vytvárať
možnosť na vzdelávanie sa, prácu, samostatný život, atď. pre všetkých svojich občanov,
nielen pre väčšinovú populáciu. Patrí sem:
 príležitosti pre sebarealizáciu: škola, práca, rodinný život, voľnočasové aktivity,...)
 osobná asistencia ako najlepší nástroj pre nezávislý život ľudí s ŤTP
 zviditeľnenie problematiky ŤZP v spoločnosti
 rodina rozumejúca potrebám a možnostiam svojho člena so ŤZP
 spolupráca s komunitou za účelom prirodzeného prijatia ľudí s ŤZP do svojho života
 zviditeľnenie potreby aktívneho, vedomého, tvorivého občianstva v spoločnosti
Súčasťou stratégie je dôležitý vhodne zvolený prístup k prijímateľovi sociálnej služby. U nás
uplatňujeme partnerský, individuálny a aktívny prístup, vedúci k spoluzodpovednosti,
spolurozhodovaniu, splnomocňovaniu, ktorý objavuje hodnotu terajšieho a potenciálneho
prínosu prijímateľa SS pre spoločnosť. Tento tzv. ľudsko-právny prístup sa opiera o naše
hodnoty vyplývajúce z presvedčenia, že:
 ľudia so zdravotným postihnutím obohacujú spoločnosť – svojou životnou situáciou
poukazujú na skutočné hodnoty v životoch nás všetkých;
 každý človek, s akýmkoľvek typom zdravotného postihnutia, môže žiť naplnený, šťastný,
užitočný život, ak mu spoločnosť na to pripraví podmienky (čo je úlohou spoločnosti).
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5. Nástroje a aktivity určené na podporu osobnostného
rozvoja prijímateľov (klientov) sociálnej služby
Partia z DK
Vytvorili sme „Partiu z DK“ - skupinu ľudí, ktorým záleží na riešení problematiky ŤZP...
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 s ŤZP 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.

Pracovná skupina „PraSk“
Naši kolegovia i klienti, pohybujúci sa na vozíku, každodenne zažívajú dôsledky
znevýhodneného postavenia osôb s ťažkým telesným postihnutím v našej spoločnosti. Aj
my, chodiaci zamestnanci a klienti, vidíme toto znevýhodnenie a intenzívne cítime potrebu
túto skutočnosť zmeniť. Snažíme sa zviditeľňovať a diskutovať verejne o právach osôb
s telesným postihnutím v spoločnosti. Mapujeme prístupnosť verejného prostredia.
Pre lepšiu koordináciu nášho zapojenia sme založili pracovnú skupinu s názvom PraSk.
Skupina má 12 stálych členov. Jej členmi sú zamestnanci a klienti, pohybujúci sa na vozíku.
Stretnutí sa zúčastňujú aj osobní asistenti. Členovia sa stretávajú pravidelne každý druhý
týždeň v mesiaci.

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
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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.

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 prijímateľom SS trénovať samostatnosť a sebarealizáciu
v starostlivosti o prostredie (niektorí 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.

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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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 KE-Sever pri mapovaní
dostupnosti budov a vonkajších priestorov. Spoločne s klientmi, osobnými
asistentmi poukazujeme na rôzne problémy, týkajúce sa možností zapojenia
sa ľudí s ŤTP do bežného života v mestskej časti. V rámci mesta sa snažíme poukazovať na
potrebu otvorenia sa úradov, iných verejných budov osobám s ŤTP, taktiež na potrebu
organizovania aktivít, pri ktorých sa ráta aj účasťou ľudí so ŤZP.

6. Niektoré akcie a aktivity obohacujúce každodenné
aktivity prijímateľov (klientov) sociálnej služby
JANUÁR
Novoročný bowlingový turnaj
Rok sme začali športovo. Zorganizovali
sme si turnaj v bowlingu. Dobré
zázemie pre tento šport sme našli
v podniku
Cool
bowling
v bezbariérových
priestoroch
obchodného centra Dargov, kde nám
personál vychádza dlhodobo v ústrety. Bowling sa niesol v súťaživej, no priateľskej
atmosfére.

Tréningy boccii v našej telocvični

Ešte stále nová rampa na bocciu dostala úvodom roka
zabrať. Vďaka nej sa mohol do tréningov boccii zapojiť
každý kto chcel. Organizoval ich náš klient Miško Seman
a konali sa raz týždenne v našej telocvični.

Mesačné fotosúťaže

Miško Seman začiatkom roka prišiel s ďalším
nápadom. Keďže rád fotí, rozhodol sa založiť
facebookovú skupinu „Fotíme pre radosť“.
V nej každý mesiac zadal tému fotosúťaže, do
ktorej mohol prispieť každý svojou vlastnou
fotografiou alebo fotkou na ktorej sa nachádza.
Následným hlasovaním sa určili víťazi.
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Oslava Gregorovho jubilea
Mozgové závity sme si rozcvičili pri vedomostnej aktivite o krajinách EÚ. Najprv spoločne
vyrobili štátne vlajky a kartičky s názvami hlavných miest týchto krajín a následne ich správne
priradili na veľkú mapu Európy.
Získali sme množstvo nových vedomostí,
zaspomínali si na školské časy a výborne sa
zabavili. Pri tejto aktivite sme okrem toho
spojili vedomostnú aktivitu s tvorivou
činnosťou. Jednoduché vzdelávacie aktivity
sú potrebné k rozširovaniu všeobecného
prehľadu a základných vedomostí.

Novoročný koncert mesta Košice
Aj tento rok organizovalo mesto
Košice novoročný benefičný
koncert, ktorý bol už tradične
spojený s odovzdaním výťažku
z predaja primátorského punču
štyrom vybraným organizáciám.
Medzi ne patril tento rok aj Detský
klub ZPDaM a preto sme na
koncerte nesmeli chýbať.
Symbolický šek na 4693,17€
prevzala naša pani riaditeľka Dagmar Kozáková, ktorá vo svojej ďakovnej reči vyslovila nádej,
že sa mesto pod novým vedením bude viac zaujímať o architektonické bariéry a iné
problémy občanov Košíc so zdravotným znevýhodnením.

FEBRUÁR
Plánovanie, pracovné skupiny PraSk
Aby bola naša činnosť koordinovaná, musíme sa
stretávať a plánovať. Aj pre tieto účely slúžili
stretnutia pracovnej skupiny (PraSk). Keďže nám
bežalo počas roka niekoľko projektov, stále bolo
čo riešiť a organizovať. Na stretnutiach sme si
tiež dohadovali témy ďalších článkov do nášho
internetového časopisu Klubčík.
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Valentínske tvorivé dielne
Pred sviatkom sv. Valentína zorganizovali naše
praktikantky zo SSOŠ Bukoveckej tvorivé dielne. Študentky
Mirka, Martinka a Lucka pripravili materiál a boli
nápomocné našim klientom, ktorým pomohli vyrobiť
krásne darčeky pre svojich blízkych. Na fotku nám
zapózoval Janíčko, ktorý vyrobil srdiečko pre svoju mamku.

Výroba handmade sviečok

Aj tvorivé činnosti potrebujú občas nový impulz.
Tým boli v roku 2019 sviečky. Technika výroby je
jednoduchá (veľmi podobná ako pri mydlách
s ktorými máme bohaté skúsenosti) a teda ju
zvládnu všetci. Vyrábali sme sviečky zo včelieho
vosku, parafínu, pridávali rôzne farby aj vône.
Vďaka formám boli výsledky naozaj podarené.

Dobrovoľníčka Julka a program DofE
Naše zariadenie navštívila Julka – študentka Gymnázia sv. Edity Steinovej. V rámci programu
Medzinárodná cena vojvodu z
Edinburghu (DofE) sa študenti učia
posilňovať svoju zodpovednosť a
vytrvalosť, poznávajú a prekonávajú
sami seba a získavajú nové zručnosti.
Jednou z oblastí rozvoja ich potenciálu
je aj oblasť dobrovoľníctva a
spolupráce s komunitou. Julka si
vybrala naše zariadenie viac-menej
náhodou, pretože neďaleko býva jej babka a chodila často okolo nás .

Vtipný sa zúčastní

Aj v roku 2019 sme sa spoločne
zabavili na sebe navzájom. Výborne
nám k tomu poslúžila akcia Vtipný sa
zúčastní (na štýl Vtipnejší vyhráva).
Mohli sme vidieť podarené scénky,
stand-upy, vtipy,.. Čím lepšia bola
nálada, tým viac odvahy nabrali ďalší
a ďalší vystupujúci. Prežili sme
zábavné popoludnie.
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Duchovné slovko otca Dušana
Sme radi, že sme aj v roku 2019 mali
možnosť stretávať sa na konci každého
mesiaca s katolíckym kňazom Dušanom
Škurlom.
Prinášal
nám
múdre
slová, myšlienky,
zamyslenia
a na
oplátku odchádzal obohatený o naše
prežívanie. Ďakujeme mu za jeho čas,
ktorý pri nás trávi a za množstvo
povzbudení do života, ktoré prichádzajú
s ním.

Návšteva Základnej školy na Letnej ulici v Poprade
27. februára sme cestovali do Spojenej
školy na Letnej ulici v Poprade. Táto škola
je známa svojim živým, podporujúcim
prístupom k deťom. Resp. tam učia
učitelia, ktorí chcú vytvárať a aj vytvárajú
prijímajúce prostredie pre všetky deti,
ktoré chcú túto školu navštevovať - či už
majú
alebo
nemajú
zdravotné
postihnutie. Preto sme sa vybrali na
poznávaciu návštevu. Zoznámili sme sa s
pani riaditeľkou PaedDr. Vierou Grohovou, ktorá je súčasťou iniciatívy Kvalitné školstvo.
Rozhodli sme sa venovať intenzívnejšej spolupráci so školami, najmä základnými,
zviditeľňovať potreby detí so ZP a ich právo na to, aby mohli navštevovať školy podľa
vlastného výberu.

MAREC
Nový výťah
Starý výťah, ktorý sa posledné obdobie kazil každú chvíľu, sme chceli nahradiť novým. Vďaka
Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní a mestu Košice (1/4 výťažku z predaja
primátorského punču), sa nám podarilo dofinancovať rekonštrukciu šachty a výmenu výťahu
so strojovňou. Kvôli prvej, búracej a stavebnej
fáze, bolo začiatkom marca v klube hlučnejšie, no
každý sa už tešil na bezproblémový chod nového
výťahu. Dočasné útočisko sme našli v telocvični,
keďže na najvyššie poschodie sa bez výťahu
bezbariérovo dostať nedá.
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Riešenie železničnej dopravy medzi Košicami a Prešovom
Stretnutie
pracovnej
skupiny
začiatkom marca bolo venované
cestovnej téme, konkrétne takmer
každodennému cestovaniu nášho
klienta Jarka vlakom z Prešova do
Košíc (a naopak). Problematické pre
neho
s osobným
asistentom
Števkom je to, že nemajú k dispozícii
dostatok spojov, ktorými by mohol
cestovať aj človek na vozíku. Števko
sa snažil v predchádzajúcom období túto vec riešiť písaním mailov, listov ŽSR, zatiaľ
neúspešne. Na stretnutí sme diskutovali, či je možné občianskou aktivitou pozitívne
ovplyvniť vlakové spojenia (vo veci prepravy ľudí s ŤZP). Dohodli sme sa, že sa zlepšíme v
poznaní legislatívneho pozadia tejto témy a budeme hľadať spôsob riešenia Jarkovho a
Števkovho problému aj na ďalších
stretnutiach.

Návšteva botanickej záhrady

V marci sme navštívili Botanickú záhradu
UPJŠ, aby sme si pozreli výstavu orchideí,
ktorá prebiehala od 1. do 17.3.2019. Mohli
sme vidieť mnoho druhov nádherne
zafarbených orchideí. Tiež sme si pozreli
priestory nad botanickou záhradou – mini
ZOO.

Diskusia s Luckou Greškovitsovou o EÚ
15.marca nás v klube navštívila
Lucka Greškovitsová, asistentka
poslankyne Silvii Shahzad a svojho
času
kandidátka
na
europoslankyňu. Ďakujeme jej za jej
čas, informácie, odpovede na naše
otázky a príjemnú spoločnosť. Teší
nás, že zdieľame rovnaké názory
na problémy, s ktorými sa
potýkajú ľudia so zdravotným
postihnutím.
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Prekvapenie pre ženy k MDŽ
Aj v tomto roku si mužská časť Partie z DK
s úctou pripomenula Medzinárodný deň
žien. Pri tejto príležitosti boli všetky ženy
pozvané do Aidy na zákusok. Každá navyše
dostala aj krásnu červenú ružu. Muži túto
akciu pripravovali už niekoľko dní dopredu
a do poslednej chvíle držali všetko v
tajnosti. O to viac boli ženy z tohto milého
prekvapenia potešené a dojaté.

Maľovanie redakcie
Redakcia, známa tiež pod číslom 105
(číslo klapky telefónu), prešla v marci
rekonštrukciou. Najprv sa tím našich
sociálnych pracovníkov chopil štetcov
a valčekov, aby sa miestnosť rozžiarila
farbami. Potom sa už práce chytila
vedúca DSS, Marcelka Strhárská.
Nakúpila
starý
nábytok,
ktorý
zrenovovala. Taktiež nakúpila nástenky, tabule a iné potrebné veci, ktoré dotvorili pracovnú
redakčnú atmosféru. Redakciu sme mohli pretvoriť vďaka projektu cez Nadáciu PONTIS.

Dobrovoľnícka jar s našou účasťou
Záleží nám na životnom
prostredí a prírode okolo
nás. Preto sme sa s radosťou
zapojili do čistenia lesoparku
na Bankove, ktoré v rámci
Košickej dobrovoľníckej jari
2019 v našej MČ Košice Sever
organizovalo
Dobrovoľnícke centrum Košíc
v spolupráci s OZ Košakt.
Atmosféra na akcii bola
pracovná . Zapojilo sa niekoľko našich klientov so zamestnancami. Určite sa do takýchto
akcií chceme zapájať, aby sme pomohli komunite a zároveň jej ukázali, že aj ľudia so
zdravotným postihnutím môžu byť a sú pre spoločnosť užitoční.
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APRÍL
Návšteva na ZŠ sv. Košických mučeníkov na Čordákovej ulici
5. apríla sme smeli zažiť krásny čas na
Spojenej škole sv. Košických mučeníkov na
Čordákovej ulici. Pani riaditeľka RNDr.
Adriana Bariová nás srdečne nielen
privítala, ale venovala našim snahám o
spoluprácu úprimnú pozornosť. Zaujímala
sa o naše aktivity, poukazovala nám školu,
zobrala nás na návštevu prváčikov a
tretiakov priamo do triedy počas
vyučovania. Školáčikovia na nás vyvaľovali
očká, takú návštevu (cca 15 ľudí) uprostred vyučovania snáď ešte nemali:-). Zaujímali sme
ich, hlavne naši milí členovia Partie z DK na vozíčkoch, kládli im otázky a dávali im originálne
odpovede . Oceňujeme ústretový prístup pani riaditeľky, paní učiteliek, celej školy k téme
inkluzívneho vzdelávania. Dohodli sme sa na ďalšom stretnutí a na spolupráci v rámci
redakčnej činnosti (keďže my aj oni máme časopis). Tešíme sa z krásneho ľudského
stretnutia a z príjemnej atmosféry vládnucej na tejto zaujímavej škole (spájajúcej v sebe MŠ,
ZŠ, SŠ, ZUŠ, CVČ).

Jar a leto v záhradke
Krásne jarné počasie nám konečne dovolilo vyjsť do našej záhradky a stráviť v nej príjemný
pracovný čas. Ostrihali sme okrasné kríky, pohrabali sme trávnik, zasadili cibuľu, cesnak,
hrášok, vyčistili sme jazierko. Počas celej jari bolo
čo robiť. Pomohli nám aj misionárski dobrovoľníci
z Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní.
Podarilo sa nám výrazne upraviť našu záhradu,
nakúpilo sa vybavenie a postavil gril, upravila
bránička, zasadila tráva, ošetrili ovocné stromčeky.
Spravilo sa všetko pre to, aby sme mohli záhradku
užívať v čo najväčšej možnej miere. Koncom roka sa nakúpili záhradné stoličky, takže na jar
2020 môžeme začať oslavovať na čerstvom vzduchu .

Prípravy na Veľkú noc
S príchodom Veľkej noci sme sa pustili do výroby
dekorácii do našich domácností. Prebiehali tvorivé dielne
so študentkami SSOŠ Bukovecká. Vo veselej atmosfére
sme vyrábali veľkonočné vajíčka technikou dekupáže lepenie ozdobných obrúskov na povrch vajíčok.
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Výlet do Prešova - Solivaru
V apríli sme navštívili múzeum v neďalekom
krajskom meste - Solivar v Prešove, ktorý je
národnou kultúrnou pamiatkou. Patrí medzi
najvýznamnejšie technické pamiatky na
Slovensku. Je to unikátny komplex
technických objektov na čerpanie a varenie
soli zo soľanky, pochádzajúci zo 17. storočia.
Soľ sa tu ťažila asi do roku 1970.Naším zámerom bolo okrem návštevy múzea zistiť, ako sú
železnice pripravené na cestovanie ľudí s ŤZP. Skoro na poslednú chvíľu nám bezbariérovú
dopravu umožnili, a tak sme si mohli prehliadku Solivaru zažiť vo väčšom počte.

Deň Zeme na Bankove
25. apríla sme sa stretli na Bankove, aby
sme trošku skrášlili prostredie okolitého
lesa. Po vyzbieraní odpadkov sme si
pripravili ohník a opiekli špekačky a iné
dobroty. Poobede sme si zahrali loptové
hry a bedminton. Akcie sa s nami zúčastnili
aj praktikantky zo SSOŠ Bukovecká. Strávili
sme spoločne pekný deň.

Salón Vozičkár.info
V ten istý deň, 25. apríla, sa časť partie
stretla v Košiciach, Hoteli ROCA, kde sa
uskutočnila výstava a prezentácia
kompenzačných pomôcok, vozíčkov a
iných "vychytávok" pre ľudí s telesným
postihnutím. Stretli sme známych z celého
Slovenska, dozvedeli sa informácie
o novinkách vo svete kompenzačných
pomôcok a niektoré si aj vyskúšali. Maťka
si zakúpila opierku na vozík.

Inkluzívny tanec v Tabačke
29. apríla sme mali možnosť vidieť v Tabačke umelecké predstavenie dvoch slovenských
tanečných interprétok a jednej fínskej performerky s telesným postihnutím.
Noora Väastinen, lektorka tanca z Fínska, nás učila skrz pohyb vnímať a najmä prijímať svoje
telo také, aké je! Workshop nám na vlastnej koži ukázal, aké je príjemné venovať pozornosť
vlastnej telesnej schránke.
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Neskôr nasledovalo tanečné predstavenie Body
recognition. V ňom nám tieto tri dámy
predviedli súčasný tanec v spojení s melódiou
violončela a svetelnými a farebnými efektmi.

Dobrovoľnícka aktivita na Juhu
Na konci apríla sme sa zapojili do ďalšej dobrovoľníckej aktivity,
tentokrát v MČ Košice - Juh. Spolu s viac ako 100 dobrovoľníkmi
sme natierali plot areálu nemocnice na Gemerskej ulici. Zapojili sa
viacerí naši klienti a zamestnanci. Každý v rámci svojich možností.
Teší nás prijatie a starostlivosť, ktorá sa nám dostala od
organizátorov. Radi sme priložili ruky k dielu .

MÁJ
Výlet do Bardejovských kúpeľov
2.mája sme sa vybrali do Bardejovských kúpeľov so zámerom „preskúmať“
dostupnosť/prístupnosť dopravného spojenia medzi Košicami, Prešovom, Bardejovom a
Bardejovskými kúpeľmi (samozrejme máme na mysli dopravné spojenie umožňujúce
cestovať ľuďom na vozíčkoch a s inými obmedzeniami mobility). Spojili sme príjemné s
užitočným („testovanie“ dopravy a výlet do BK). Konštatujeme, že to bol fantastický výlet,
vďaka viacerým skvelým faktorom/okolnostiam: 1. Bol druhý máj, začiatok najkrajšieho
obdobia roka, počasie bolo veľmi
prívetivé na výlet, 2. Bardejovské
kúpele sú super miestečko plné
krásnych zákutí, kvetov, budov,
liečivých pramienkov, 3. Dopravné
spojenie dopadlo v daný deň
výborne (bezbariérové vlaky aj
autobusy), 4. Boli sme pestrá
partia, viac-menej ako vždy, ktorá
nemá hranice v prežívaní (čo to
znamená? napr. srandovné rozhovory na celý autobus a vagón vlaku, nečakané okamihy,
nečakané odpovede, nečakané otázky . Ďakujeme za všetko!!!
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Návšteva zo ZŠ Park Angelinum
9. mája sme opäť zažili dynamické a
veselé predpoludnie - zavítali k nám žiaci
zo Žiackej rady Základnej školy Park
Angelinum v Košiciach spolu s pani
riaditeľkou Renátou Brédovou a pani
učiteľkou Zuzanou Plachou. Bolo to
stretnutie v rámci začínajúcej sa
spolupráce medzi našim zariadením
(resp. našim kolektívom) a ZŠ Park
Angelinum. Cieľom bolo vzájomné spoznanie sa, prirodzené nadviazanie nových kontaktov,
získanie veselých a obohacujúcich zážitkov,... Záleží nám na zviditeľňovaní faktu, že ľudia so
zdravotným postihnutím sú prirodzenou súčasťou spoločnosti, preto nesmú byť vyčleňovaní
a odkázaní na malé možnosti pre svoj osobnostný rozvoj. Po prehliadke nášho zariadenia
prebiehali hravé spoznávacie aktivity a v telocvični si všetci prítomní spolu zahrali bocciu.
Ďakujeme všetkým prítomným za veľmi fajn zážitky a tešíme sa na ďalšie stretnutie!

Slávnostné uvedenie výťahu do prevádzky
Dňa 7.5.2019 sa v Detskom klube uskutočnilo slávnostné stretnutie pri príležitosti uvedenia
nového výťahu do prevádzky. Na
stretnutí sa okrem zamestnancov a
klientov DK zúčastnili aj naši priatelia
z Cirkvi Ježiša Krista Svätých
neskorších dní. Ich členovia nám na
výťah prispeli finančnou čiastkou viac
ako 7-tisíc eur. Srdečne im ďakujeme
za ich pomoc a veríme, že nám nový
výťah bude veľa rokov slúžiť.
Naše poďakovanie patrí aj firme OTIS, ktorá realizovala "výstavbu" nového výťahu.
Komunikácia s touto firmou bola na veľmi dobrej úrovni. Manželia Kúdelkovci sa taktiež
zúčastnili tejto slávnostnej udalosti. Na stretnutie sme pozvali aj pána primátora, ktorý sa
nemohol zúčastniť kvôli zaneprázdnenosti v súvislosti s MS v hokeji. Jemu, mestu Košice a
spoluobčanom ďakujeme za štvrtinový výťažok z dobročinnej akcie Primátorský punč, ktorý
taktiež pomohol k dofinancovaniu tejto veľkej investície.

Zapojenie sa do komunitnej akcie „Mini recyklácia
priateľov Zeme“

OZ Priatelia Zeme opäť zorganizovali výmennú burzu “MINI
RECYKLÁCIA PRIATEĽOV ZEME”, do ktorej sme sa zapojili. Hlavnou
myšlienkou akcie je pomoc našej planéte. Aj keď je to iba malý
príspevok k riešeniu veľkého problému, lepšie je urobiť niečo, ako
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zostať ľahostajným. Veci nemusíme neustále kupovať, môžeme si ich aj vymieňať, čím
predĺžime ich použiteľnosť. Predídeme nakupovaniu a tak aj vzniku odpadu a znečistenia z
výroby.

Vzácna návšteva z europarlamentu
20. mája nás navštívili (vtedy)
podpredsedníčka NR SR, Lucia Ďuriš
Nicholsonová a jej poslanecká
asistentka PhDr. Lýdia Brichtová, PhD.
Prebrali sme spoločne niekoľko tém zo
života ľudí so ZP - osobnú asistenciu,
dopravu, komunitné služby, víziu
sociálnych služieb v budúcnosti,..
Hlavným cieľom, resp. zmyslom
stretnutia bolo posilňovanie vzťahov medzi všetkými nami na Slovensku, ktorým na zlepšení
života ľudí so zdravotným postihnutím naozaj záleží. Spájajme sily pre zmeny k lepšiemu!
Medzičasom sa pani Ďuriš Nicholsonová stala europoslankyňou a neskôr aj predsedníčkou
výboru pre zamestnanosť a sociálne veci EP.

Sociálne projektovanie na Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského
21. a 22. mája sme sa zúčastnili sociálneho
projektovania na Gymnáziu sv. Tomáša
Akvinského. Počas predošlých maturitných dní
sa tak mohli nematurujúci študenti vzdelať aj
v sociálnej oblasti.
Okrem našej organizácie sa projektovania
zúčastnili aj zástupcovia zo Slovenskej
katolíckej charity, OZ Úsmev ako dar, či
sociálni pracovníci z väznice. Postupne sa pri
nás vystriedali štyri skupiny študentov. Každá si prešla kratším dvojhodinovým workshopom,
počas ktorého sme prestriedali pasívne pasáže s aktívnymi. Počas pasívnych sme odovzdali
podstatné informácie o našom zariadení, osobnej asistencii. Aktívne časti sa skladali
z krátkych zoznamovačiek, či hraných scénok z bežného života, počas ktorých si študenti
odskúšali, ako by sa zachovali pri náhodnom stretnutí s človekom s telesným postihnutím.
Následne sme priebeh hraného stretnutia okomentovali a poukázali na etiketu správania sa
k človeku ma vozíku.

Návšteva botanickej záhrady – výstava motýľov
V Botanickej záhrade sa aj v roku 2019 konala výstava Motýle exotických trópov. Vystrojení
fotoaparátmi sme sa vybrali obdivovať tieto nádherné exotické tvory. Kukly boli privezené z
rôznych tropických oblastí sveta. Naše najkrajšie zábery sme odoslali do internej klubovej
súťaže aj do súťaže, ktorú organizovala samotná botanická záhrada.
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Účasť na fokusovej skupine o občianskej angažovanosti
30.mája a 31.mája 2019 sme sa zúčastnili fokusových skupín, ktoré realizoval Úrad
splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v rámci národného projektu
„Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti“. Bol
to výborný zážitok!
Čo všetko bolo výborné?
1. Téma - občianska angažovanosť
2. Fakt, že (niektorých) predstaviteľov
nášho štátu zaujíma názor zástupcov
mimovládnych organizácií
3. Výborní moderátori! Podľa nás ľudsky
veľmi zrelé osobnosti - sociológ Michal
Vašečka, sociologička Elena Gallova
Kriglerová,
politologička
Viera
Žúborová,
sociologička
Katarína
Čavojská.
4. Ďalší účastníci fokusových skupín - aktívni zástupcovia mimovládnych organizácií
5. Prostredie - veľmi pekné v Penzión Horse Inn na Zvonárskej
6. Občerstvenie 

JÚN
Boj za bezbariérovosť Hlavnej pošty v Košiciach
Nadácia pre deti Slovenska organizovala v Košiciach verejnú
diskusiu na tému Inklúzia v praxi, na ktorej sme nesmeli chýbať.
Sme radi, že má NDS chcenie podporovať zmenu školstva k
lepšiemu, konkrétne k tomu, aby bolo otvorené pre všetky deti a
mladých ľudí, aj tých so ZP. Ďakujeme nadácii za všetko, aj za to,
že neváhala a prišla diskutovať aj s Košičanmi na túto dôležitú
tému. Zástupcovia našej organizácie sa verejnej diskusie
zúčastnili z dôvodu podpory práva ľudí so ZP na dobré vzdelanie.

Výlet do Bardejovských kúpeľov
Začiatkom júna sme opäť navštívili kúzelné
miesto na východe Slovenska - Bardejovské
kúpele. Zaujalo nás Múzeum ľudovej
architektúry, čiže skanzen, ktorý je najstarší
na Slovensku. Mali sme možnosť nazrieť do
minulosti a prostredníctvom krásnych
murovaných
domov
so
slamenými
strechami nasávať atmosféru života na
dedine spred takmer 150 rokov. V areáli
múzea sme videli vyše dvadsať stavieb, od
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skromných roľníckych príbytkov, cez rôzne dômyselné hospodárske stavby až po krásne
kostolíky. Počasie nám taktiež prialo, strávili sme v Bardejovských kúpeľoch nádherný
slnečný deň!

3. ročník recitačnej súťaže
Už po tretí krát sa konala v roku 2019 recitačná
súťaž. Kultúrne sme sa pozdvihli a vzájomne
obohatili. Klienti mali možnosť natrénovať poéziu
alebo prózu. Kategóriu mala národnostná aj
cudzojazyčná literatúra. O zábavu bolo vďaka
originálnym prednesom a kostýmom postarané
. Tešíme sa už na ďalšie ročníky.

Dobrovoľnícka akcia Srdce v meste
„Mám srdce na správnom meste.“ ❤ Aj my sme si
7.júna obliekli tričká s týmto logom a pripojili sme sa
k tisíckam dobrovoľníkov, ktorí v rámci akcie Naše
Mesto čistili a skrášľovali mestá, parky, hrady...
Cítime zodpovednosť za to, ako vyzerá svet okolo
nás a tak sme radi, keď môžeme priložiť ruku k dielu.
Vybrali sme si Centrum voľného času na Nižnej
Úvrati, kde sme pomáhali natierať plot. Toto
podujatie už 13. rok organizuje Nadácia Pontis.

Júnový ArtFilmFest
V júni sa v Košiciach konal veľký filmový
festival Art Film Fest. Využili sme príležitosť,
že nemusíme cestovať do Cannes 
a pozreli si počas niekoľkých týždňov
viacero podnetných filmov. Program bol
natoľko zaujímavý, že sme sa často museli
rozdeliť na menšie skupiny a následne si
dojmy z filmov sprostredkovať pri stretnutí.
Videli sme filmy z historického aj moderného
obdobia, kómedie aj drámy. Nezastavili nás ani
bariéry v jednej zo sál (Kino Úsmev). Musíme však
organizátorov pochváliť, že ostatné sály, kde sa filmy
„premietali“, boli bezbariérové.
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Letná návšteva divadla
18.6.2019 sme boli návštevníkmi Štátneho
divadla v Košiciach - videli sme predstavenie Naši
furianti. Je to známa česká veselohra, od jej
premiéry uplynulo viac ako 131 rokov a stále je
hrávaná v známych českých a slovenských
divadlách. Na javisku sme videli takmer všetkých
košických hercov, dokonca sme na nich skoro
dosiahli, keďže sme sedeli v prvom a druhom
rade. Každý si predstavenie užíval inak - niektorí s
veľkým záujmom hľadeli na herecké výkony, niektorí sa do deja aj zapájali. Skvelé na našich
návštevách divadla je to, že sa deje mnoho zaujímavého nielen na javisku, v hľadisku sa deje
toho tiež veľa a častokrát ešte veselšie ako na javisku. Tí, ktorí sa rátame medzi milovníkov
divadla a milovníkov spontánnosti, zažívame v divadle skvelý čas.

Návšteva zo šachovej školy
20. júna sme mali v klube zaujímavú
návštevu zo Šachovej školy Košice. Slečna
riaditeľka Rebeka Nadzamová a pán zástupca
Alexander Riabov nám predstavili tento
šport, jeho výhody a pikošky z histórie a
pravidiel. Janko P. bol dokonca poctený
prehrou v rýchlej cvičnej partii . Návšteve
sme poďakovali za venovaný čas a príjemnú
diskusiu, počas ktorej nám neúnavne odpovedali na naše zvedavé otázky. Teší nás, že sa
(podobne ako aj my v inej oblasti) pokúšajú o nadviazanie spolupráce so základnými školami,
kde by tento intelekt podporujúci šport chceli rozšíriť medzi deti a mládež.

Konferencia Nezávislý život – správne otázky 2019
V pondelok 24.6.2019 ráno sme cestovali z Košíc
do Bratislavy, aby sme sa mohli deň na to
zúčastniť konferencie o nezávislom živote
organizovanej Nadáciou Socia v hoteli Saffron.
Veľmi oceňujeme, že celá akcia bola organizovaná
tak, aby sa mohol každý účastník zapojiť rovnako
aktívne do spoločných tém. Zdieľali sme svoje
skúsenosti, diskutovali sme o riešeniach
problémov, ktoré bránia ľuďom so zdravotným
postihnutím
žiť
nezávislým
životom.
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Na svojej pozvánke Nadácia Socia vysvetlila súvislosť, prepojenie konferencie s nasledujúcimi
faktami: Na jeseň 2019 Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím pripravoval
sériu otázok pre Slovenskú republiku. Formuloval otázky tak, aby sa zistilo, ako Slovensko
pokročilo v napĺňaní Dohovoru. Práve túto príležitosť sme využili a chceli pokračovať v
diskusii so všetkými, ktorých sa uplatňovanie Dohovoru najviac dotýka.
Ďakujeme organizátorom za skvelú akciu a za dlhoročnú podporu mnohých pomáhajúcich
organizácií!

Jánske ohne / Jánsky futbal
Na konci júna sme sa zišli na Alpinke, aby sme
spoločne oslávili vesmírnu záležitosť, resp. že
Zem (a my všetci s ňou) vo vzťahu k svojej
hviezde Slnku opäť trošku mení smer pohybu
. Mali sme naplánované zakladanie
velikánskej vatry (ako je to zvykom) a jej
následné preskakovanie. Nakoniec však
vesmírne udalosti a tradície ustúpili dynamickému futbalu, do ktorého sa zapojili takmer
všetci, ktorí sme tam boli. Bol to veselý, dlhotrvajúci a všetkých spájajúci futbal, ktorý sa
dobre hral a na ktorý sa dobre dívalo. Tohoročné Jánske ohne sme preto premenovali na
Jánsky futbal .

JÚL
Rozhovor s riaditeľom ZŠ Lechkého
Na začiatku júla nás navštívil riaditeľ Základnej
školy Mateja Lechkého v Košiciach RNDr. Igor
Šafran. Stretli sme sa s ním, aby sme nadviazali
spoluprácu v rámci nášho mapovania
prístupnosti a otvorenosti škôl prijímať detí so
zdravotným postihnutím. Návštevu zorganizoval
Gregor, absolvent tejto školy. Pripravili sme si
otázky, na ktoré nám pán riaditeľ ochotne
odpovedal. Na škole vyštudovalo už viac ako tridsať detí so ZP. Zo stretnutia napíšeme
podrobný článok do nášho časopisu Klubčík.

Predstavenie knižky Danky Tirčovej
Naša kamarátka, ktorá má tiež tažké zdravotné
postihnutie, Danka Tirčová si splnila svoj sen vydala detskú knihu Žofia a Nicolas rozprávajú svoje
historky, na ktorej pracovala štyri roky. Výsledok
svojej práce nám prišla ukázať. Jej asistentka Saskia nám prečítala aj úryvok z knihy.
Ďakujeme za návštevu a tešíme sa na ďalšie stretnutie, ktoré nám Danka prisľúbila.
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Vyjadrenie k mape bezbariérovosti pre Košice:dnes
Naša videorecenzia na mapu bezbariérovosti
mesta Košice mala odozvu. Oslovila nás
redaktorka redakcie Košice dnes, Veronika
Hunyadiová, s ktorou sme si prešli kúsok trasy.
Počas
nej
sme
jej
ukázali
niekoľko
z problémových úsekov, ktoré nesúhlasia so
zakreslením v mape.
Sme radi, že sa stále viac redaktorov (hlavne
mladých) zaujíma o tému architektonickej prístupnosti. Veríme, že sa spolupráca s redakciou
Košice:dnes bude prehlbovať.

Výlet do Kežmarku na EĽRO
Európske ľudové remeslo (EĽRO). To je názov
trhu a prezentácie slovenských aj zahraničných
tradičných remesiel, na ktorom sa každoročne
v Kežmarku zúčastňujeme. Okrem zábavy,
ktorú zažívame aj počas cesty, tam cestujeme
za kultúrnym obohatením a jedinečnou
atmosférou. Každý účastník sa vďaka
sokoliarom, remeselníkom, dobovému divadlu a vôni jedla ocitne akoby v minulosti. Skrátka
očarujúca akcia, ktorú nesmieme vynechať.

Návšteva Východoslovenského múzea v Košiciach
Vo štvrtok 18.7.2019 sme navštívili naše obľúbené (a zároveň dobre prístupné)
Východoslovenské múzeum. Prebiehalo tam niekoľko výstav: Košice 1918-1938, Sklíčka
dotykov, Svet na niti a Doba ľadová. Strávili sme v múzeu krásne chvíle, vzdelali sa v histórii a
kultúrne sa opäť obohatili.

Exkurzia v Kláštore premonštrátov v Jasove
Na konci júla sme navštívili Kláštor premonštrátov v Jasove. Prepravili sme sa úspešne
autobusom a autami. Impozantná budova kláštora z roku 1170 na nás čakala a okúzľovala
nás:-) svojou duchovno-historicko-umeleckou atmosférou. Absolvovali sme prehliadku
barokového kostola, sprístupnenej časti kláštora a prekrásnej záhrady. Dozvedeli sme sa, že v
kláštore žije ešte v súčasnosti 13 mníchov a jeden opát. Smeli sme vidieť aj
novozrekonštruovanú prekrásnu sálu na poschodí, ale z dôvodu veľmi mnohých schodov sa
do nej dostali len chodiaci členovia partie. Dozvedeli sme sa, že o rok bude sprístupnená o
dosť väčšia časť kláštora, vrátane slávnej historickej knižnice, preto už teraz plánujeme
termín návštevy . Veríme, že sa do budúcna vyrieši aj spôsob prekonávania bariér ľuďmi s
obmedzenou mobilitou. Tešíme sa, že sme sa aj vďaka návšteve jasovského kláštora mohli
stať znova o kúsok vedomejšími, kultúrnejšími, obohatenejšími. Ďakujeme za všetko!
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AUGUST
Prvý bowling s rampou
1. augusta 2019 sme mali prvýkrát možnosť
otestovať rampu na bowling pre ľudí, ktorým
zdravotný stav nedovoľuje dvihnúť a zahrať
ťažkú bowlingovú guľu. Pre (nielen) Matúša,
sme ju mohli zakúpiť vďaka Nadácii SPP
(program Opora). Po dlhom pátraní sme
napokon natrafili na nemeckú firmu
Kegelschiene.net, ktorú riadi Ingolf Bänecke
Jakobshagen (sám vozičkár). Pri tejto príležitosti ďakujeme aj vždy ústretovému personálu a
vedeniu Cool Bowling-u, ktorý sa stal našim obľúbeným športoviskom.

Lekcie angličtiny
Počas celého roku sme mali možnosť rozširovať
svoju slovnú zásobu angličtiny vďaka lekciám
angličtiny s Majkom. Hravou formou sme sa naučili
slovné spojenia z rôznych oblastí – cestovný ruch,
domácnosť, remeslá a zamestnania,.. V tejto
vzdelávacej činnosti budeme určite pokračovať.

Výlet na Štrbské Pleso
V auguste sme prežili krásny deň v objatí
tatranskej prírody. Navštívili sme druhé
najväčšie pleso vo Vysokých Tatrách - Štrbské
pleso, na ktoré sa vieme bez problémov
dostať aj s vozíčkami. Užívali sme si čistý
vzduch, krásne výhľady na okolité štíty,
niektorí aj člnkovanie na plese... Do našich
Tatier sa vždy radi vraciame.

Bardejovský jarmok
Aj v roku 2019 sme si mohli vychutnať atmosféru
668. ročníka historického a 48. ročníka novodobého
jarmoku v Bardejove. Tešilo nás aj veľmi príjemné
počasie počas dňa. Stánkov s rôznym tovarom
a jedlom bolo naozaj viac ako dosť. Okrem nich
prebiehal folklórny program na pódiu. Strávili sme
v Bardejove niekoľko príjemných hodín.
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Stretnutie na Bankove
Dňa 24.8.2019 sme sa niektorí klienti aj
zamestnanci z Detského klubu zúčastnili na
opekačke na Bankove, ktorú zorganizovali naši
priatelia z Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších
dni. Atmosféra bola veľmi dobrá. Porozprávali
sme sa spoločne o rôznych zaujímavých témach a
bolo pripravené aj štedré pohostenie. Ďakujeme
za príjemne strávený deň aj za dlhoročnú podporu
našich aktivít.

Športový deň na Alpinke
Ako sme prežívali posledný prázdninový
týždeň? Okrem pracovnej plánovacej porady
redaktorov Klubčíka, spracovávania ovocia a
zeleniny z našej záhradky a mnohých ďalších
aktivít sme strávili športovo-oddychový deň
na Alpinke. Po priateľskom futbalovom
zápase sme si opekali a zaspievali. Pri kofole a
kávičke sme sa porozprávali a naplánovali aktivity do ďalšieho obdobia. Alpinka je pre nás
dobre prístupným miestom s peknou prírodnou atmosférou, kde radi trávime čas.

SEPTEMBER
Oslavy
V našej početnej partii máme príležitosť oslavovať takmer každý týždeň.
Preto, aby sme celý rok „nepreoslavovali“, spájame narodeninové
a meninové párty do viacnásobných. Oslavy nás učia myslieť na iných
a podporujú našu súdržnosť. Aj na tomto mieste si prajeme veľa zdravia
a ešte veľa spoločných rokov tohto života .

Veľké plánovanie mapovanie škôl
Na prvom septembrovom redakčnom stretnutí
kolektívu sme pracovali na vytvorení plánu
spolupráce so školami, ktoré sú otvorené
začleneniu detí so zdravotným postihnutím do
vyučovacieho procesu. Prebrali sme Košice (naše
mesto), Prešov (najbližšie väčšie mesto) a
Bratislavu (hlavné mesto). Zistili sme, že sme
spísali cca 15 bežných škôl, o ktorých vieme, že sú integrácii (a niekedy v budúcnosti dúfame
aj inklúzii) otvorené. Tieto školy sme sa rozhodli kontaktovať, zmapovať a ponúknuť im
33

spoluprácu na zviditeľňovaní témy inkluzívneho vzdelávania na Slovensku. Stretnutie
prebiehalo vo vynovených (sfarebnených, rozveselených) priestoroch redakcie.

Záhradka na jeseň
Na jeseň nás záhradka potešila úrodou, ktorú
sme spolu pozbierali a spracovali do rôznych
konzumovateľných foriem . Naši chlapi
zároveň
pomohli
s ťažšími
prácami,
prenášaním kameňov, fúrikovaním, opravou
plotu a inými skrášľovacími prácami.

Autorské čítanie
V septembri sme začali pravidelnú aktivitu
– autorské čítanie. Ako už z názvu vyplýva,
išlo o čítanie článkov (v našom prípade
článkov z Klubčíka) v podaní ich autorov.
Téma čítania bola zakaždým iná a na záver
prebehla diskusia. Nie každý má možnosti
a kapacitu zachytiť každý článok nášho
časopisu. Autorské čítanie je príležitosťou
vrátiť sa k hodnotným článkom.

Moja dovolenka
Už tradičnou septembrovou aktivitou je
v DSS prezentovanie fotiek z dovoleniek.
Každý kto chce, sa môže zapojiť
s ľubovoľným výletom, návštevou, zážitkom
z leta. Vzájomne sa tak obohatíme o možné
destinácie pre dovolenku a precvičíme
prezentačné schopnosti.

OKTÓBER
Návšteva ZŠ v Záhradnom
10.10.2019 sme zažili úžasnú návštevu základnej školy v Záhradnom. Videli sme, akým
skvelým miestom sa stane škola, keď má fantastických učiteľov na čele s fantastickým
riaditeľom. Privítali nás veľmi zdvorilo – pán riaditeľ vybehol pred školu, každému podal
ruku, pomohol nám vojsť do budovy školy, kde nás čakali pani učiteľky a všetci žiaci.
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Čakal nás srdečný príhovor pána riaditeľa,
zoznámenie sa so všetkými učiteľmi,
vydarené divadelné predstavenie žiakov 3.
triedy, folklórne vystúpenie detí a krásna
vlastná hymna zaspievaná všetkými
prítomnými. Obávame sa, že nemáme dosť
superlatív a smajlíkov na pomenovanie
všetkých úžasných vecí, ktoré sme na tejto
škole zažili. Do školy vedie rampa, vo vnútri
mali pre nás nachystané roztiahnuté lyžiny
na prekonanie pár schodíkov do knižnice. V
tejto ZŠ sa integrácia deje úplne prirodzene – ak sa do nej prihlási dieťa so zdravotným
postihnutím, prijmú ho, ak sa čo len trochu dá. V súčasnosti tam majú integrovaného
chlapčeka s DMO a dievčatko s Downovým syndrómom. Školu vychodilo už niekoľko detí so
ZP. Ďakujeme celému pedagogickému tímu v ZŠ Záhradné za radosť, ktorú nám svojou
ľudskosťou urobili!

Mapovanie ZŠ v Budimíri
V októbri sme stihli navštíviť aj ďalšiu
základnú školu. Tentokrát v Budimíri.
Tá je tiež známa svojou otvorenosťou
voči integrácii/inklúzii. Doposiaľ
začleňovala deti so ZP, ktoré však
nebolo telesného charakteru. Po
príchode nás privítala pani riaditeľka,
pani učiteľky a ôsmaci, ktorí boli
veľmi fajn, živo počúvali a všeličo ich
zaujímalo. Ako sme sa neskôr dozvedeli, škola kladie dôraz na rovnaký prístup ku všetkým
žiakom a snažia sa ich „nenálepkovať“. Mnohí spolužiaci vďaka tomu ani nevedia, že sú ich
spolužiaci vlastne integrovaní. Táto škola je ďalšia, s ktorou budeme radi spolupracovať
v záujme zviditeľňovania inkluzívneho prístupu vo vzdelávaní detí.

Výlet do kaštieľa v Budimíri
Našu návštevu ZŠ sme spojili s „výletom“ do
kaštieľa. Preto výlet s úvodzovkami, pretože
cesta trvala asi 5 minút (kaštieľ je v susedstve
ZŠ). Kaštieľ dala postaviť rodina Ujházyovcov
a hoci sa z pôvodného interiéru zachoval len
krásny luster, videli sme množstvo dovezeného
historického nábytku, obrazov, hodín a iných
artefaktov. Vozičkári museli prekonať množstvo schodov, no asistenti to zvládli .
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Spolupráca s výrobcom bowlingovej rampy
Sme radi, že komunikácia s výrobcom bowlingovej
rampy
Kegelschiene.net,
Ingolfom
Bänecke
Jackobshagenom, pokračovala aj po zakúpení rampy.
Dohodli sme sa na „výmennom obchode“. On nám
zadarmo zašle čerstvo patentovaný "zlepšovák" na
bowlingovú rampu, ktorá slúži pre tých, ktorí sami
nedokážu uviesť guľu na rampe do pohybu. My mu na
oplátku natočíme propagačné video z používania tejto
novinky. Teší nás, že sme mali možnosť vyskúšať túto novinku ešte pred jej uvedením na trh.

Pracovná cesta do Bratislavy
Štvordňová cesta do Bratislavy mala
niekoľko cieľov. Jedným z nich bola
účasť na konferencii s názvom
Psychológia
inkluzívnej
školy.
Organizovala ju Paneurópska vysoká
škola,
jej
garantkou
bola
prof.PhDr.Eva Gajdošová, PhD. z
Fakulty psychológie. Bolo veľmi
potešujúce
počuť
mnohých
odborníkov vyjadrujúcich sa rozhodne
o nutnosti inklúzie na školách. Veríme
spolu s nimi, že už prišiel čas, kedy sa nám spoločne podarí podporiť výraznú zmenu v
školstve. Je pravdou, že už veľmi dlho sa o potrebe zmeny hovorí, teraz však bude môcť
konečne prísť, lebo vidíme, že sa prebúdzame, že Slovensko konečne vstáva, putá si
strháva:). Stručné posolstvo z konferencie znie: "Inklúzia v škole je v prvom rade o atmosfére
prijatia! A to máme v rukách všetci!"
Navštívili sme tiež 4 základné školy, ktoré sú
otvorené inklúzii a zoznámili sa s vedením týchto
škôl, špeciálnymi pedagógmi, pedagogickými
asistentmi aj s niektorými žiakmi. Aj v tomto
prípade bolo potešujúce zistiť, že sa téma inklúzie
na niektorých školách naozaj živí, že na nich
pôsobia inkluzívne tímy a hlavne, že na nich
študujú žiaci so zdravotným postihnutím a je to (aj
podľa vedeckých štúdií) prínosné pre ne aj pre ostatných žiakov, pedagógov, spoločnosť,..
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Stretnutie s europoslankyňou Luciou Ďuriš Nicholsonovou
Záleží nám na tom, aby sa situácia ľudí so ZP v
spoločnosti zmenila k lepšiemu. K tomu však
dôjde len vtedy, keď aj politici budú venovať
dostatočnú pozornosť tejto téme a prejavia
ochotu k zlepšeniu prispieť. Pani PhDr. Lydka
Brichtová (o ktorej všetci vieme, s akou hĺbkou a
zanietením pôsobí dlhé roky v prospech
kvalitných sociálnych služieb na Slovensku) ako poslanecká asistentka p. Lucie Ďuriš
Nicholsonovej nám sprostredkovala stretnutie s pani europoslankyňou. Pani Nicholsonová
ponúka podporu téme osobnej asistencie, inkluzívneho vzdelávania, dostupnosti verejných
priestorov a služieb. Ďakujeme za každého človeka, ktorý vníma dôležitosť podporiť rovnaké
práva pre ľudí so ZP (a nielen pre nich, ľudské práva platia pre všetkých).

NOVEMBER
Odchod +Romana Bobaľa
V novembri 2019 navždy odišiel na lepšie miesto náš
dobrý kamarát, člen našej partie, Roman Bobaľ.
Ďakujeme mu aj na tomto mieste za všetku pomoc,
príjemné chvíle a lásku, ktorú okolo seba rozdával.. +

Koordinačný tím zbierky Hodina deťom
Po roku sa z nášho Detského klubu stalo opäť
koordinačné „centrum“ pre dobrovoľníkov,
ktorí sa z rôznych škôl a organizácií zapojili
do verejnej zbierky Hodina deťom, ktorú
organizuje Nadácia pre deti Slovenska (NDS).
Tá naše zariadenie podporuje dlhé roky cez
rôzne projekty a tak sme mohli pomôcť
aspoň takto aj my jej. Koordinátorkou pre
oblasť Košice bola Marcelka Strhárská, no v jej tíme pomohli aj zamestnanci a klienti DSS.
Počas celého dňa sme vítali prevažne študentské skupinky „zbieračov“, pre ktorých sme
zabezpečili zrátanie vyzbieraných príspevkov, všetku administratívu smerom k NDS
a zanesenie peňazí do banky. Sprievodným benefitom pre obe strany bolo stretnutie s
občerstvením a krátke rozhovory medzi skupinou ľudí so zdravotným postihnutím a
prichádzajúcimi mladými ľuďmi. Tie boli vzájomne obohacujúce.
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Návšteva zo ZŠ Park Angelinum
V utorok 19.11.2019 nás navštívili žiaci a
pani učiteľka zo ZŠ Park Angelinum. Pri ich
poslednej návšteve sa žiakom veľmi
zapáčila boccia a náš milý kolektív a tak sa
rozhodli, že k nám prídu opäť na maličký
turnaj v tomto paraolympijskom športe.
Sme radi, že sa u nás žiaci tejto školy cítia
dobre a že nás môžu prostredníctvom
boccie spoznávať. Ďakujeme pani
riaditeľke Mgr. Renáte Bredovej a pani učiteľke RNDr. Zuzane Plachej a tešíme sa na ďalšiu
spoluprácu.

Vianočná pošta
Aj v roku 2019 sme sa zapojili do projektu Vianočná pošta.
Tento projekt je o obdarovaní starších ľudí – klientov
domovov seniorov a DSS po celom Slovensku. Aj naši klienti
vyrobili pohľadnice s prianiami a drobné stromčeky ako
darček, ktoré sme hromadne zaslali na určenú adresu. Veríme, že sme týmto dobrým
skutkom potešili ľudí, ktorí možno nemajú počas Vianoc iné príležitosti na radosť.

Partia z DK na plese
V sobotu 23.11.2019 sa viacerí členovia Partie z
DK už po niekoľkýkrát zúčastnili na plese, ktorý
ako každý rok organizovalo občianske združenie
"Usmej sa na mňa" v Kultúrno-spoločenskom
centre pri Študentských domovoch na Jedlíkovej
ulici v Košiciach. Bol to už 13. ročník. Tento ples
má špecifickú priateľskú a inkluzívnu atmosféru.
Všetci sme sa dlho do noci (niektorí do rána)
dobre zabávali, vytancovali a zasúťažili v tombole.

Inkluzívny bowlingový turnaj 2019
Počas roku 2019 sme sa zamerali po športovej stránke na
bowling. Vďaka Nadácii SPP sme mohli zakúpiť bowlingovú
rampu od Kegelschiene.net a tak nám nič nebránilo
zakončiť športovú sezónu inkluzívnym turnajom, do
ktorého sa zapojil každý kto chcel. Hralo sa v jednej
spoločnej kategórii. Turnaj dopadol na výbornú. Prvé tri
miesta obsadili "rampári", no výsledky boli veľmi tesné.
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DECEMBER
Deň ľudí so zdravotným postihnutím
Dňa 3.12.2019 sme si pripomenuli
Medzinárodný deň osôb so zdravotným
postihnutím. Pri tejto príležitosti nás oslovila
redaktorka RTVS Lenka Bódová. Navštívili
sme spolu 3 dôležité inštitúcie v našom
meste. Hlavnú poštu, Krajské riaditeľstvo PZ
SR na Kuzmányho ulici a Železničnú stanicu.
Po dlhšom čase sme opäť poukázali na
neriešenie
situácie
týkajúcej
sa
architektonických bariér. Na Železničnej
stanici sme poukázali na fakt, že tamojším výťahom sa dá dostať iba na prvé nástupište. Na
ostatné nástupištia sa možno dostať iba cez podchod, ktorý je veľmi strmý.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa osôb do
ZP sme mali pre klientov DSS zorganizovanú
aj
vedomostnú
aktivitu
–
kvíz.
Prostredníctvom neho sme sa dobre zabavili
a zároveň dovzdelali v tejto oblasti.

Decembrová burza kníh
Raz za čas, keď Verejná knižnica Jána Bocatia zorganizuje
burzu kníh, nabehneme, aby sme si vybrali niečo z kníh,
ktoré už v kníhkupectve nekúpite (za taký peniaz už
vôbec nie). V decembri sme si spolu odniesli okolo 60
kníh na rôzne témy (národnostná literatúra, umenie,
výchova pubertiakov, skúsenosti psychiatrov, anglické
knihy, filozofické diela,...). Máme radi túto intelektuálnu
aktivitu, lebo nás vždy obohatí. Zároveň zažívame pri
výbere kníh dobrú srandu, keďže si navzájom
odporúčame rôzne literárne tituly. Taktiež odbremeníme
knižničné sklady o staršie knihy a podporíme ju pár
eurami.
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Návšteva ZŠ Lechkého
5.decembra 2019 sme mali príležitosť
spoznať ZŠ Lechkého v KE, ktorá je známa
tým, že ako jediná bežná košická škola
prijíma aj deti s telesným zdravotným
postihnutím. Boli sme zvedaví na
atmosféru v škole, učiteľov, priestory,
žiakov školy, a boli sme veľmi milo
prekvapení! Bol to skvelý zážitok, odchádzali sme potešení, radostní z toho, že to s našim
slovenským školstvom vyzerá nádejne. Za predpokladov, ak všade budú pôsobiť takí
zamestnanci, ako sme mali možnosť spoznať v tejto škole. Priebeh návštevy sme opísali
v našom internetovom časopise www.klubcik.dkke.sk.

Koledovanie v ZOS na Ťahanovských riadkoch
Už tradičná predvianočná návšteva klientov
neďalekého Zariadenia opatrovateľskej služby sa niesla
v znamení Pokoja, Viery a Večnej Lásky! Vzájomne
zdieľané povznesenie zaplavilo priestor a naplnilo
srdcia obdarených i nás, ktorí sme prišli potešiť
hudbou, darčekmi z dielne, no najmä Nádejou.

Vianočné trhy v Košiciach
Začiatkom decembra sme strávili príjemný
spoločný čas na Košických vianočných trhoch.
Potešili nás neplánované stretnutia s kamarátmi.
V radostnej atmosfére sme sa poprechádzali po
vyzdobenom meste a ochutnávali vianočné
špeciality.

Prešovské Vianočné trhy
Po košických sme nevynechali ani prešovské
trhy. Mnohí z nás považujú tie prešovské trhy
za krajšie a tak sa na ne vraciame rok čo rok.
Možno je to tým, že v Prešove ostávame na
trhoch aj po zotmení. V každom prípade sme si
aj u našich severných susedov ochutnali
vianočné jedlá a nápoje, pozreli stánky,
poprechádzali sa a zažili pekné spoločné chvíle.
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Odchod pána +Jozefa Bártu
V predvianočnom čase nás po ťažkej chorobe opustil otec našej
dlhoročnej klientky a kamarátky Natálky – Jozef Bárta. Pán Bárta
bol so svojou rodinou pri začiatkoch Detského klubu, ako
zástupca riaditeľa OA Watsonova sa zasadil o vybudovanie
bezbariérového prístupu do tejto školy a po celý čas bojoval
s nami o lepší život pre ľudí so zdravotným postihnutím..+

Adventné posedenie v DSS
Každoročnou tradíciou DSS je adventné stretnutie, na ktorom sa na chvíľu
všetci zastavíme a pozdieľame. Okrem zamestnancov a klientov
prichádzajú do DSS aj rodičia klientov, dobrovoľníci a priatelia Detského
klubu ZPDaM. Vzhľadom na dve tohtoročné straty členov sme sa viac
zamýšľali nad posmrtným životom s vierou, že sú Roman a p. Bárta na
stretnutí s nami.

Stretnutie v reštaurácii
Po vianočnej prestávke sme sa stretli v reštaurácii
na „koncoročnom“ obede a takto v predstihu si
vzájomne popriali všetko dobré do nového roka.
Aby sme boli zdraví, šťastní a mali energiu meniť
svet k lepšiemu .
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II.
ZDRAVOTNÍCKE SLUŽBY

Špecializovaná ambulantná starostlivosť FBLR
Zariadenie SVLZ FBLR
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1. Špecializovaná ambulantná starostlivosť - FBLR
Ambulancia špecializovanej zdravotníckej starostlivosti FBLR v Detskom klube ZPDaM je
zaradená do siete zdravotníckych zariadení SR. Poskytuje lekársku starostlivosť v rozsahu
stanovenom zákonom o liečebnom poriadku na báze zdravotného poistenia. Zariadenie má
zmluvný vzťah so zdravotnými poisťovňami: Všeobecná ZP, ZP Dôvera a ZP Union.
V roku 2019 bola lekárska rehabilitačná starostlivosť poskytovaná dvoma lekárkami, ktoré
striedavo ordinovali:
Fyziatrička -internistka pre dospelých, odborná zástupkyňa pre ZZ
Fyziatrička - pre deti i dospelých, krajská odborníčka KSK pre lekársky odbor FBLR
Okrem poskytovania zdravotnej starostlivosti sa naše lekárky angažujú v programoch rozvoja
a zvyšovania kvality zdravotnej starostlivosti na Slovensku. MUDr. Babičová je zapojená do
fyziatrických programov pod gesciou MZ SR a taktiež do medzinárodných projektov
a projektov WHO.

Workshop pre fyziatrov a fyzioterapeutov
4.júla 2019 sa v Detskom klube ZPDaM stretli lekári fyziatri a
fyzioterapeuti na odbornom workshope s názvom
NEUROMOTOR RECOVERY G.TEC, ktorý sa konal pod
odbornou garanciou našej pani MUDr. Adriany Babičovej.
Prednášajúcim bol pán Francisco Fernandes, zástupca
spoločnosti g.tec medical engineering.
Na workshop boli pozvaní aj vybraní klienti/pacienti
z Detského klubu. Jednalo sa o osoby s telesným
postihnutím v dôsledku neurologického deficitu. Títo
ako dobrovoľníci umožnili na sebe demonštrovať
progresívne
diagnosticko-terapeutické postupy.
Vďaka ním zdravotnícki odborníci FBLR z košického
regiónu dostali unikátnu príležitosť
vyskúšať si prezentovanú teóriu na
reálnych pacientoch.

Ďakujeme našej pani lekárke Adriane
Babičovej za to, že zorganizovala tento
výnimočný
workshop
v
našom
zariadení. Ďakujeme jej za pozvanie vzácnych ľudí z radov odborníkov FBLR a taktiež za
pozvanie zamestnancov a klientov Detského klubu.
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2. Zariadenie SVLZ - FBLR
Rehabilitačná starostlivosť v zariadení SVLZ bola
poskytovaná dvoma fyzioterapeutkami a jedným
fyzioterapeutom. 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,
biolampou,
ergoterapeutickými
pomôckami,
perličkovým kúpeľom, 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.
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3. Príjmy a náklady na poskytovanie zdravotníckej služby
Zdravotná starostlivosť bola poskytovaná na báze zmluvného vzťahu so zdravotnými
poisťovňami a financovaná zo zdrojov zdravotného poistenia klientov (pacientov).

Financovanie zdravotníckej služby FBLR
0%
0% 0%
1%

Zdravotné poisťovne
Prenájom bazéna

99%

Náklady na poskytovanie zdravotníckej služby FBLR
1%

2%
0%

Mzdy, odvody

12%

Energie,voda
Služby, údržba

5%

Poistné, správne poplatky
Spotreba materiálu

80%
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III.
VÝCHOVNOVZDELÁVACIA
SLUŽBA
PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

Súkromná materská škola
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1. Vybrané aktivity našej Materskej školy v roku 2019

JANUÁR
Vitaj Nový rok!
Viem sa stať takým, akým chcem byť!
Začiatkom roka sme si pripomenuli tradície a zvyky, ktorými ľudia vítali nový rok. Rozprávali
sme sa o tom, že každý z nás môže
prispieť k tomu, aby prichádzajúci rok bol
krásny. Ak sa snažíme vykonávať dobré
skutky, pomáhať druhým a byť všímavým
voči okoliu, svet sa stane krásnym a náš
život bude radostný. Rozvíjali sme
sociálne zručnosti detí, viedli sme ich k
uvedomovaniu si svojich vlastností,
vlastností svojich kamarátov, k schopnosti
so svojimi vlastnosťami pracovať,
k schopnosti
s druhými
vychádzať,
spolupracovať. Podporovali sme osvojovanie si kultivovaného správania sa. V rámci rozvoja
emocionálnych zručností boli deti usmerňované k pozitívnemu a konštruktívnemu prístupu k
sebe, boli vedené k tomu, aby sa naučili vidieť svoje dobré vlastnosti, aj to, čo sa zvykne
považovať za chyby, a viedli ich k tomu,
aby zistili, že so svojimi chybami môžu
konštruktívne pracovať.
Taktiež sa potrebujú 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.
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FEBRUÁR
Remeslá
Fašiangy
V tomto mesiaci sme sa zamerali na
rozvoj tvorivosti detí, na rozvoj vzťahu
k tradíciám, k manuálnej zručnosti. Deti
sa učili práci s hlinou cez modelovanie,
práci s drevom, s prútím. Učili sa vyrábať
jednoduché nádoby, košíky, domčeky
(pre vtáčiky, pre hmyz), ktoré budú aj
používať. Spoznávali prírodný materiál,
jeho vlastnosti. Pracovali podľa vlastných
nápadov, aj podľa vedenia a návodu. Zisťovali, ako veci, predmety vznikajú, z čoho vznikajú,
koľko úsilia stojí za výrobou každého z nich. Vyrobené predmety boli používané nielen deťmi
samotnými, ale slúžili aj ako darček.
Tradičné remeslá sú dobrým nástrojom aj
na rozvoj národného povedomia, keďže boli
odjakživa charakteristickou súčasťou života
nášho národa, ako aj spôsobom, akým sa
vyjadroval zmysel pre krásu. Deti sa
zoznamovali s pestrosťou palety povolaní.
Cez dramatizáciu rôznych profesií zisťovali,
aké činnosti môžu vykonávajú dospelí a
akým rôznym spôsobom môže byť človek
nápomocný pre svet. Deti si mohli vyskúšať svoju tvorivosť počas fašiangov. Sami si
pripravovali masky s rodičmi na tému remeslá.

MAREC
Knihy – dvere do rozprávky
Našim hlavným cieľom bolo nadviazať a rozvíjať pozitívny
vzťah u detí ku knihám, ku čítaniu. Dobré zážitky zo
spoločného čítania v materskej škole u detí vytvoria základ
pre lásku ku knihám. Kniha znamená možnosť zažiť iný
svet, príbeh, kniha je zdrojom múdrosti. S deťmi sme čítali
rozprávky o zvieratkách, o prírode, aj klasické rozprávky,
s predškolákmi sme prezerali encyklopédie. Venovali sme
sa téme rôznorodosti kníh – poznáme rozprávkové knihy,
encyklopédie, slovníky,..., v nich si môžeme nájsť, čo potrebujeme vedieť. Ku knihám máme
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úctu, vyrobiť ju znamená veľa práce. Staršie deti si
radi čítali medzi sebou rozprávkové knižky.
Venovali sme sa aj dramatizácií rozprávok. Deti si
často vytvorili vlastné divadielko počas voľnej hry.
Predškoláci si vyrobili vstupenky, rozdelili si medzi sebou úlohy, pozvali „divákov“ a zahrali
rozprávku. Navštívili sme aj bábkové divadlo.

APRÍL
Vitaj Jar
Veľká Noc
Príchod jari sme oslávili slávnosťou, kde sa deti stretli s "Matkou Zeme", ktorá im darovala
"semienka života" a poprosila ich, aby sa o ne postarali. Boli to semienka hrášku, ktoré deti
zasadili v triede do malých téglikov. Každý deň ich mali polievať, kontrolovali, či majú dosť
tepla a svetla, mohli sa k nim aj prihovárať a niečo pekné im popriať. Deti sledovali, ako
semienka klíčia a postupne rastú. Keď už hrášok bol veľký, vysadili sme ich do záhrady. Čítali
sme príbeh o semienku. Proces zrodu nového života zo
semena je pre deti jedinečnou
ukážkou prírodných zákonitostí
vzniku a zániku, premeny starého
do nového, smrti a obnovy v
paralele
s
Veľkonočnými
dejmi. Predveľkonočný čas sme
prežívali s deťmi ako prípravu na
sviatok oslavy života. Rozprávku
o húsenici, ktorá sa premení na
motýľa sme najprv čítali a neskôr
hrali ako bábkové divadlo. Je to
príbeh o smrti a nového života, krásne symbolizuje primeraným spôsobom
posolstvo Veľkonočných sviatkov, ale aj pozitívny postoj k životu. Aj tento rok sme prípravu
na sviatky prežili výzdobou spoločných priestorov, výrobou veľkonočných ozdôb.
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MÁJ
Strom
Deň Matiek
Spoločne s deťmi sme sa zamerali na vnímanie prírody, snažili
sme sa uvidieť jej atmosféru a čaro, spoznávali sme jej rôzne
životné prejavy (rast, kvitnutie, plody, odpočinok, príjem živín,..).
Zaoberali sme sa rozvojom ekologického cítenia (ochrana
prírody), rozvojom tvorivých praktických zručností (starostlivosť o
prírodu a spracovávanie darov prírody). Pozornosť bola zameraná
konkrétne na vnímanie rôznych prejavov stromu – ako sa strom
mení počas roka, čím všetkým obdarúva svoje okolie, čo všetko je
možné z jeho darov vytvoriť. Spoločne sme sa rozprávali o tom,
ako je potrebné strom
chrániť, a prečo ho
máme chrániť. Deti s radosťou skúšali svoje
pohybové zručnosti lezením na stromy v našej
záhrade počas pobytu vonku. V máji sme oslávili
Deň matiek, deti vyrobili a darovali svojim
mamičkám malú pozornosť. Rozprávali sme sa o
rodine, rodinných vzťahoch, o jej dôležitosti.

JÚN
Deň detí
Koncoročná slávnosť („Lúčime sa s predškolákmi“)
Deti majú veľmi rady deň plný zábavy, veselosti a radosti, ktorý im pripravujeme každý rok
začiatkom mesiaca. Deň detí sme oslávili v našej záhrade, kde sme sa hrali, spievali
a tancovali, deň sme ukončili zdravým
ovocným pohostením. Pripravovali sme sa na
významný deň – na koncoročnú slávnosť, kedy
sme sa poďakovali rodičom a všetkým deťom
a priateľom škôlky za spoločný rok. Rozlúčili
sme sa s deťmi, ktoré nastupujú do školy.
Koniec školského roku pre predškolákov je
významná chvíľa – lúčia sa so škôlkou
a pripravujú sa na nové obdobie života, kedy
sa stávajú školákmi. Na slávnosti sme
v prítomnosti rodičov vyprevadili každého
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predškoláka s pozitívnymi prianiami cez bránu, ktorá bola symbolickým prahom medzi
predprimárnym a školským obdobím dieťaťa. Deti dostali fotoalbum na pamiatku
a vlastnoručne vyrobený darček od kamarátov zo škôlky.

JÚL
Môj domov
Obsahový celok Môj domov je zameraný na rozvíjanie
povedomia detí o tom, čo domov pre nás znamená. Domov
v najužšom zmysle slova znamená rodinu, miesto bývania, v
širšom zmysle sem patrí mesto/dedina, v ktorej bývame,
krajina, štát, naša Zem, a
nakoniec aj vesmír. Patria sem
vzťahy k všetkým vymenovaným
„domovom“ (napr. národná
spolupatričnosť,
národné
povedomie, láska k domovu,
hrdosť na svoj domov,...).
Pozornosť
sme
venovali
symbolom (erb mesta, zástava SR, kultúrne, historické
pamiatky,...). Dôležité sú aj naše „korene“, čo znamená história a
jej prežitia nami ľuďmi.

AUGUST – LETNÉ PRÁZDNINY
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SEPTEMBER
„Škôlka nás s láskou víta“
V septembri vítame deti, ktoré nastupujú
do materskej školy. Začiatok školského
roka znamená pre niektoré deti veľkú
zmenu. Kým dovtedy boli zvyknuté na
domáce prostredie s rodičmi, nástup pre
nich znamená nový kolektív, nepoznané
prostredie. Počas adaptácie sme sa snažili
vytvoriť láskavú atmosféru. Dôraz sme
kládli na vybudovanie dôvery a pocitu
bezpečia pomocou pohybových, sociálnoemocionálnych hier, cez spev a radosť. Staršie
deti v skupine sme usmerňovali, aby pomáhali
novým kamarátom zoznámiť sa s prostredím,
s hračkami a pravidlami. Predškoláci materskej
školy začali navštevovať svoju samostatnú triedu,
zoznámili sa s novým režimom dňa a niektorými
aktivitami, ktoré ich po celý rok budú sprevádzať
v príprave na vstup do školy.

OKTÓBER
„Ďakujeme za úrodu, milá Zem“
Deti sa oboznamovali s prírodnými javmi a
zákonitosťami charakterizujúce rôzne ročné obdobia.
Získavali vedomosti o prírode a rozlišovali znaky jesene.
Usporiadali sme jesennú
slávnosť, kde sme sa
poďakovali za úrodu – ako
za dar prírody. Zeleninu,
ovocie a bylinky, ktoré
nám dozreli v záhrade sme
spoločne
pozbierali
a zužitkovali. Venovali sme
sa zdravej strave, rozprávali sme sa o zdravej výžive a hravou
formou sme sa učili, ktoré jedlá sú pre telo užitočné a ktoré
naopak. Piekli sme chlieb. V sprievode hudobno-pohybových
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hier sme si ukázali postup práce, ako sa z obilia dostane na náš stôl chlieb. Rozvíjali sme
ekologické cítenie detí – za všetko, čo nám príroda dáva, aj my jej máme dať čo potrebuje,
máme k nej pristupovať s úctou a chrániť ju. Deti sa poďakovali prírode za celoročné dary
ďakovnými listami a dobrými prianiami, ktoré umiestnili v záhrade vo vlastnoručne
vyrobených domčekoch.

NOVEMBER
Zima je už pred dverami
Sviatok svätého Martina
Venovali sme sa rozvíjaniu prírodovedných poznatkov
a podpore vzťahu k prírode. Poukazovali sme na
súvislosti – ako všetko so všetkým súvisí a závisí od
seba (prírodné zákonitosti a základ ekologického
vnímania).
Všímali sme si, že prichádza zima, uvedomovali sme 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 vyrobili 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). Spoločne sme hľadali, čo všetko sa
nachádza na našej Zemi - ľudia, zvieratká, rastlinky, kamienky. Deti spoznávali seba, svoje
telo, ako funguje, spoznávali, ako fungujú živočíchy. Zem všetkým a všetkému poskytuje
priestor, je rozmanitá, krásna, zázračná. Musíme sa o ňu starať, zodpovedne k nej
pristupovať. Život na Zemi môže byť krásny vďaka tomu, že na Zem svieti Slnko, ktoré dáva
svetlo, teplo. K Zemi patrí aj Mesiac,
ktorý vidíme na oblohe v noci spolu s
hviezdami
–
inými
slnkami.
Spolu s rodičmi a deťmi sme oslávili
sviatok svätého Martina, ktorý nám
každý rok pripomína dôležitosť cností
ako
sú
súcit,
dobrosrdečnosť,
darovanie a rozdelenie sa s blížnym.
Zahrali sme divadlo o legende, ktorá
vyrozpráva príbeh o láskavom vojakovi,
ktorý pomôže chudobnému.
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DECEMBER
Príprava na Vianočné sviatky
„Blíži sa čas čarovných Vianoc“
Počas adventu sme sa pripravovali na
blížiace sa Vianočné sviatky. Posolstvo
Vianoc sme sa snažili deťom priblížiť
adventnými
príbehmi
a vnútorným
naladením cez stíšenie sa a pocitu
vďačnosti za lásku, ktorú smieme cítiť. Na
sviatky sme sa chystali aj upratovaním,
zdobením triedy, výrobou pohľadníc
a darčekov pre blízkych. Deti sme viedli
k tomu, aby pomáhali s domácimi prácami
aj doma v rodine. Začiatkom adventu si
deti vyrobili vlastnú sviečku a deti prechádzali adventnou špirálou, kde si odpaľovali
svetielko, ako symbol lásky. Každým dňom si odkrývali prekvapenie v adventom kalendári,
ktorý skrýval pre nich úlohy, ktorými
pomohli alebo urobili radosť kamarátom.
Prípravy v materskej škole sme ukončili
predvianočnou slávnosťou, na ktorej sme sa
stretli s rodičmi a spoločne sme si
pripomenuli radostnú udalosť, ktorú cez
Vianoce
oslavujeme.
Deti
zahrali
Betlehemský príbeh.
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2. Financovanie materskej školy v roku 2019
Predškolská výchova a vzdelávanie boli financované z nasledujúcich zdrojov:
1. Dotácia od mesta Košice
2. Príspevok zo Štátneho rozpočtu na predškolákov
3. Príspevky od rodičov detí
Do uvedených nákladov nie sú zahrnuté náklady na stravovanie dieťaťa, náklady na
vybavenie a opotrebovanie priestorov, dobrovoľná práca.

Financovanie materskej školy podľa zdrojov
v%
0%

0%

0%

Dotácia od mesta Košice

27%
Príspevok zo Štátneho rozpočtu
Príspevky od rodičov

3%
70%

Náklady na prevádzku materskej školy
v%
4%

1% 0%
Mzdy, odvody a iné osobné náklady
Elektrina, plyn, voda

16%

Materiál

6%
4%

Služby

69%

Údržba
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V.
NAŠE PLÁNY
NA NASLEDUJÚCE OBDOBIE
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Naše plány na nasledujúce obdobie – rok 2020
Plány domova sociálnych služieb
Pokračovať v príprave a sprevádzaní našich klientov – osôb s ŤZP na ceste k samostatnému
životu (aktívny, sebarealizujúci, plnohodnotný, šťastný) v zmysle ľudsko-právneho prístupu
k zdravotnému postihnutiu: "My, osoby s alebo bez postihnutia sme súčasťou spoločnosti a
máme rovnaké práva a povinnosti." Viesť ich k vedomej participácii na spoluvytváraní
spoločnosti, ktorá má poskytovať rovnocenné príležitosti pre všetkých svojich členov.
Všetky ciele vychádzajú z hlavnej priority, ktorou je príprava klientov/osôb s ŤZP na
samostatný život.
1. Pripravenosť na samostatný spôsob života budeme rozvíjať u našich klientov
trénovaním a posilňovaním schopností:
- kritického myslenia (vlastný názor, vlastné presvedčenie, schopnosť nadhľadu,
dostatočne široký obzor, schopnosť dobre sa rozhodnúť)
- sebaobhajoby a sebaregulácie
- organizovať si vlastný život, riadiť vlastný život, byť vnútorne samostatný
- budovať a udržiavať vzťahy
2. Záujem klientov o nezávislý život / samostatný život budeme prehlbovať (živiť túto
tému):
- pravidelnými stretnutiami a diskusiami
- aktívnou účasťou na konferenciách, seminároch, iniciatívach v oblasti nezávislého
života
- intenzívnejšou komunikáciou s rodičmi klientov na tému budúcnosti ich synov a dcér
– pozývať ich na diskusné stretnutia a iné aktivity, „posielať“ im domov informačné
brožúrky, listy, pozvánky..
- zapájaním sa do legislatívnych procesov za účelom sfunkčnenia existujúcich a vzniku
nových podporných služieb (podpora samostatného bývania, agentúry OA,
krízová/náhradná asistencia,..
- poskytovaním špecializovaného sociálneho poradenstva budeme pomáhať klientom
v efektívnom riadení svojej osobnej asistencie – workshopy na rôzne témy (ako viesť
prijímací pohovor s potenciálnym OA, ako „vyjsť“ s rozsahom hodín a efektívne ich
využiť,..),
3. Prípravu na samostatný život budeme trénovať prostredníctvom konkrétnych aktivít:
- spoluprácou s komunitou (užšou aj širšou), resp. zapájaním sa do života spoločnosti
- sledovaním diania v rámci mestskej časti Košice-Sever, v rámci mesta Košice – košická
tlač, fb stránky Košíc, mestské informačné centrum MIC
- sledovaním diania/vývoja v spoločnosti (vrátane legislatívneho diania) - v sociálnej
oblasti, školstve, zdravotníctve, obl.životného prostredia (činnosť iných OZ, aktivistov,
petícií, nadácií), štúdium legislatívy a jej zmien
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pripomienkovaním zákonov, prejavovaním občianskej angažovanosti zapájaním sa do
petícií a výziev
- zapájaním sa do dobrovoľníckych a občianskych aktivít na úrovni MČ, mesta,
spoločnosti, (Dobrovoľnícke centrum Košíc, Košakt)
- účasťou na kultúrnych (divadlo, kino), vzdelávacích aktivitách (besedy, diskusie,
semináre, workshopy)
- nadviažeme kontakt s novým vedením úradu našej MČ Sever(starosta Ténai, poslanci
MČ), s magistrátom, s OZ pôsobiacimi v KE (Košakt, o.z. Mlynský náhon)
4. Budeme spolupracovať so školami otvorenými vízii inklúzie:
- organizovať diskusie a workshopy so žiakmi a študentmi škôl (SSOŠ Bukovecká,
Gymnázium Tomáša Akvinského, ZŠ Kežmarská, ZŠ Bidovce, ZŠ Hroncova,...)
- udržiavať kontakty so Základnou školou na Lechkého ulici v Košiciach, so ZŠ Záhradné,
ZŠ Karloveská v BA, SPASA v BA,.. (vzájomné upozorňovanie sa na zaujímavé akcie,
petície a výzvy a následná spoločná účasť – konferencie na témy, týkajúce sa školstva
a inklúzie)
- vzdelávať sa vo filozofii inklúzie, v legislatíve školstva (pracovné skupiny na tieto
témy)
- mapovať košické základné školy (ich záujem o inkluzívne vzdelávanie, ich
pripravenosť na tento proces),výstupy zverejňovať na našich internetových
stránkach, v brožúrke
- poskytovať odbornú prax študentom škôl so sociálnym zameraním (SOŠ Bukovecká,
TF KU,...)
- spolupracovať s Nadáciou pre deti Slovenska, s Inklukoalíciou, Iniciatívou Kvalitné
školstvo
5. Budeme rozvíjať vzťah ku kultúre, vzdelaniu, filozofii, histórii,... - pestovanie záľub ako
dôležitého piliera života človeka (zároveň ako spôsob zvýšenia zapájania sa do bežného
života spoločnosti)
- sledovať diania v kultúre, vzdelávaní,... - následné plánovať program aktivít
- navštevovať divadlá, kiná, múzeí v Košiciach - informovať o zážitkoch
prostredníctvom časopisu, fb
- cestovať za kultúrou, architektúrou, vzdelávaním, umením,...
- venovať väčší priestor spomínaným témam v časopise Klubčík
- navštevovať knižnice, študovne, čitárne
6. Budeme pokračovať vo zviditeľňovaní problematiky ŤZP, plánujeme:
- usporiadať akcie venované problematike zdravotného postihnutia (životu s ŤZP) pozývať odborníkov (Jana Žitňanská, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Lýdia Brichtová,..),
ľudí zo spolupracujúcich organizácií (OMD, ZOM Prešov, Platforma rodín detí so ZP,
SOCIA), z verejného života - informovať o obsahu prostredníctvom časopisu a fb
- písať príspevky o všetkých aktivitách do časopisu Klubčík a uverejňovať ich na stránke
www.klubcik.dkke.sk a na FB stránke Partia z DK (redaktori min. 2 príspevky+1
video/iný výstup mesačne, ostatní podľa IP, zamestnanci 6 príspevkov/videí ročne)
-
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rozvíjať redakčnú činnosť časopisu Klubčík oslovovaním ďalších prispievateľov
(návštevníci DK, rodičia klientov, osobní asistenti, študenti,..)
- nadviazať spoluprácu s inými časopismi fungujúcimi na podklade žiackej, študentskej
iniciatívy, občianskej angažovanosti (Delfín, Lechkáčik, Záhradníček,...)
7. Zameriame sa na rozvíjanie schopnosti kritického myslenia u zamestnancov:
- na vzdelávanie sa v tejto oblasti prostredníctvom študijnej literatúry
https://a-static.projektn.sk/2017/11/casopis-kriticke-myslenie-low.pdf
- na absolvovanie kurzu kritického myslenia (www.kritickemyslenie.sk)
- na diskusie, aktivity na rozvoj kritického myslenia
8. Plánujeme organizovať športové podujatia:
- pravidelné tréningy bowlingu, 2x do roka inkluzívny turnaj
- pravidelné tréningy boccie
- účasť na turnajoch v boccii (u nás v DK, Open turnaj ZOM Prešov)
- usporiadanie turnaja v stolnom tenise 1x ročne
- usporiadanie športového dňa v prírode (Alpinka) 3x ročne (futbal, bedminton,
volejbal)
- návšteva športovo-zábavného areálu 1x mesačne v letnom období (futbal, petang,
volejbal)
9. Písomne dopracujeme štandardy sociálnej služby v DSS
10. Zveľadíme záhradku DSS a rozvinieme aktivity v záhrade
-

Plány zdravotníckeho zariadenia FBLR
V nasledujúcom roku sa budeme snažiť zvyšovať kvalitu našej zdravotníckej služby:
 Pripojíme sa na e-zdravotníctvo, zaškolíme personál a systém uvedieme do praxe
 Lekárky sa budú zúčastňovať školiacich podujatí pre lekárov v odbore FBLR
 Fyzioterapeuti si budú zvyšovať svoje odborné kompetencie zapojením sa do vzdelávania
fyzioterapeutov
 Lekárky a fyzioterapeuti sa budú spoločne zúčastňovať vzdelávacích podujatí v odbore
FBLR organizovaných pre fyziatrov i fyzioterapeutov
 V zariadení dáme k dispozícii našim lekárom priestory na realizáciu zdravotníckych
seminárov a workshopov pre fyziatrov i fyzioterapeutov
 Zlepšíme prístrojové vybavenie liečebnej rehabilitácie zakúpením nového
kombinovaného elektroterapeutického prístroja
 Budeme sa naďalej zameriavať na poskytovanie liečebnej rehabilitácie predovšetkým
chronickým pacientom s ŤZP a to najmä osobám s telesným postihnutím z nášho domova
sociálnych služieb a osobám starajúcim sa o tieto osoby s ŤZP
 Služby liečebnej rehabilitácie budeme poskytovať aj ostatným pacientom s telesným
postihnutím, ktorí nemajú prístup do iných zariadení z dôvodu architektonických bariér
 Ponúkneme rodičom detí z našej materskej školy preventívne vyšetrenia pohybového
aparátu
 Budeme poskytovať liečebnú rehabilitáciu deťom so špeciálnymi potrebami začlenenými
do kolektívu detí v našej materskej školy v čase ich pobytu v materskej škole
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 Budeme sa snažiť o medzirezortnú spoluprácu najmä v rámci našej organizácie a to
rozvíjaním spolupráce s kolektívom sociálnych pracovníkov z nášho DSS a kolektívom
učiteliek z našej materskej školy
 Budeme poskytovať poradenstvo na diaľku naším pacientom v domácom prostredí

Plány materskej školy
Plán práce SMŠ na šk.r. 2019/2020:
 Podrobne plánovať výchovno-vzdelávaciu činnosť pedagogickými zamestnancami
v písomnej forme, s následným poskytovaním objektívnej spätnej väzby
 Priebežne analyzovať školský vzdelávací program, aktualizovať a skvalitňovať jeho
tematické celky priebežne so získavaním praktických skúseností pedagogických
zamestnancov, vyhodnocovať a aktualizovať ciele ŠKP, zámery a pedagogické stratégie
 Skvalitňovať vzdelanostnú úroveň zamestnancov MŠ - dokončiť potrebné pedagogické
vzdelanie, absolvovať adaptačné vzdelávanie, naplánovať a absolvovať kvalitné
kontinuálne vzdelávanie
 Zefektívniť fungovanie poradných orgánov riaditeľky MŠ – pedagogická rada, metodické
združenie, školská rada
 Skvalitňovať výchovno-vzdelávaciu činnosť prostredníctvom pravidelnej hospitačnej
činnosti, s následným poskytovaním objektívnej spätnej väzby pedagogickým
zamestnancom.
 Využívať rôznorodé metódy, formy a primerané diagnostické nástroje evaluácie detí pri
posudzovaní ich osobnostného napredovania
 Monitorovať klímu materskej školy, podporovať prostredie pre formovanie pozitívnych
vzťahov medzi všetkými účastníkmi procesov MŠ (pedag.zamestnanci, deti, rodičia,..),
predchádzať nežiadúcim komunikačným javom
 Skvalitnenie spolupráce s odborníkmi – s centrami CPPPaP (s detskými psychológmi, so
špeciálnymi pedagógmi, ..)
 Podporovať princípy inkluzívneho vzdelávania detí v materských školách, vzdelávať sa
v téme „inkluzívna škola“, pracovať kolektívne s témou inklúzie pod vedením Indexu
Inklúzie, rozvíjať a šíriť inkluzívne hodnoty.
 Skvalitňovať proces rozvíjania sociálnych zručností u detí, vytvárať príležitosti na
stretávanie sa s ľuďmi so zdravotným postihnutím
 Budovať vzťah ku slovenským tradíciám, slovenským koreňom, rozvíjať národné cítenie,
vytvárať aktivity na spoznávanie Slovenska, podporovať lásku ku svojej vlasti, ako zdroj
poznania využívať portál www.slovakiana.sk (digitálna knižnica slovenských diel, digitálna
galéria, archív listín a literárnych diel)
 Podporovať, rozvíjať vzťah detí k čítaniu, ku knihám, vrátane návštev knižnice
 Doplniť knižničný fond podnetnými knihami súvisiacimi s tematickými celkami ŠKP,
odbornou literatúrou pre pedagogických zamestnancov
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 V rámci enviromentálnej výchovy rozvíjať u detí vzťah k prírode, k všetkému živému,
pochopenie dôležitosti ochrany prírody (vrátane základov uvedomelej spotreby zdrojov,
separácie odpadov)
 Zlepšovať materiálnu vybavenosť MŠ novými učebnými materiálmi, pomôckami a
metodickými materiálmi
 Venovať pozornosť výchove k zdraviu v zmysle holistického prístupu k zdraviu a
zdravému životnému štýlu (základy starostlivosti o telesné a duševné zdravie, vrátane
prevencie obezity) – téma zdravého stravovania, pohybová aktivita
 Spolupráca so základnými školami - príprava detí predškolského veku na školskú
dochádzku
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VI.
FINANČNÁ SPRÁVA

Finančná správa o hospodárení za rok 2019
–

príjmy a výdavky, stav a pohyb majetku a záväzkov

Náklady a výnosy podľa činností (stredísk)
Finančná správa o hospodárení za celú organizáciu

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

