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Milí priatelia,  

 

prežiť život plnohodnotne je prirodzeným právom každého človeka, nezávisle či má 
alebo nemá zdravotné postihnutie. V krajinách s vyspelou demokraciou je naplnenie 
tohto práva úplne samozrejmé. Aj u nás sa už mnoho mení k lepšiemu. Dokument 
OSN „Štandardné pravidlá na vytváranie rovnakých príležitostí pre osoby so 
zdravotným postihnutím“ sa premieta do reality, nielen prostredníctvom iniciatív 
zdravotne postihnutých a ich priateľov, ale stal sa podkladom aj pre legislatívne 
riešenie vo forme zákona o sociálnej pomoci. My, rodičia detí s ťažkým zdravotným 
postihnutím na prahu dospelosti právom očakávame sociálnu spravodlivosť vo forme 
rovnakých príležitostí pre osoby so zdravotným postihnutím na vzdelávanie, 
športovanie, spoločenský život a nezávislosť ako podmienku plnohodnotného žitia.  
 
Detský klub ako polyfunkčné zariadenie, programovo zamerané na vytváranie 
podmienok a príležitostí pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím nevznikol 
náhodou. Dlhoročné hľadanie pomoci, zamýšľanie sa nad riešením problémov a ich 
analyzovanie, hľadanie riešení v zdravotníckej starostlivosti a v sociálnych 
systémoch vyspelejších spoločností, súčasne s empatiou do situácií dieťaťa so 
zdravotným postihnutím v našej spoločnosti, bolo základom pre vznik úplne nového 
prístupu k tejto problematike. Dieťa s ťažkým postihom sa nesmie stať celoživotným 
pacientom a nesmie sa stať ani „inventárom“ ústavu. Dieťa s ťažkým postihom má 
rovnaké práva, patria mu rovnaké príležitosti a spoločnosť nesmie jeho špeciálne 
potreby riešiť na úkor jeho práv. 
 
Riešiť problematiku špeciálnych potrieb detí a mládeže so zdravotným postihnutím si 
vyžaduje komplexný prístup a komplexné riešenie. Polyfunkčné rehabilitačné 
centrum je ideálnym prostredím  na poskytovanie komplexnej rehabilitácie. 
Kombinovaním služieb je možné vytvárať spekrum programov na riešenie rôznych 
zdravotných a sociálnych problémov detí a ich rodín. Služby ako súčasť programov 
sa majú poskytovať ambulantne, aby bolo umožnené deťom zúčastňovať sa 
programov v prítomnosti rodičov, starých rodičov, súrodencov, kamarátov,... Jedným 
z hlavných cieľov je naučiť rodinu aktívne pristupovať k problémom dieťaťa 
s postihnutím bez pocitov krivdy a nešťastia. Rodina musí chápať tieto problémy ako 
životné situácie a cez riešenie týchto problémov vidieť hodnoty, ktoré život nielen 
napĺňajú ale robia ho aj zmysluplným. 
 
Detský klub je neštátne, neziskové zariadenie sociálnych služieb. Lokalizované je 
v centre Košíc. Polyfunkčnosť zariadenia je daná programovým zameraním, 
vybavením, ale i  architektonickým riešením. Zariadenie je prevádzkované v dennom 
režime. Služby sú poskytované prostredníctvom programov, pripravovaných vo 
vzťahu k špeciálnym potrebám detí a mládeže s ťažkým zdravotným postihnutím. 
 
Výročná správa, ktorú Vám predkladáme, je prezentáciou výsledkov práce 
vykonávanej v Detskom klube v Košiciach. 
 
 
      Kolektív Detského klubu 
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Poskytované služby a ich programové ciele 
 
Detský klub ZPDaM sa programovo zameriava na poskytovanie sociálnej prevencie 
a sociálneho poradenstva v súlade s povolením MPSVaR č.20/99-L52, vydaným na 
túto činnnosť. Sociálna prevencia a sociálne poradenstvo sú realizované 
prostredníctvom  multiprogramovej činnosti, vykonávanej v rehabilitačnom stredisku 
(RS) a v centre podpory inklúzie (CPI) . 
 
Rehabilitačné stredisko poskytuje komplexnú rehabilitačnú starostlivosť s cieľom 
aktivizovať vnútorné schopnosti občana na prekonanie osobnostných dôsledkov 
ťažkého zdravotného postihnutia. Súčasťou všetkých programov realizovaných v RS 
je poradenská činnosť. V RS sa neposkytuje stravovanie, bývanie a zaopatrenie. 
 
Centrum podpory inklúzie je poradenské pracovisko združujúce špecializované 
subpracoviská (AOA, APOS, ASS, ATP, APV, APZ), poskytujúce poradenstvo 
smerujúce k podpore inklúzie občanov s ŤZP v prirodzenom spoločenskom 
prostredí.  
 
Programovú štruktúru programov Detského klubu znázorňuje diagram na 
nasledujúcej strane. 
 

Cieľové skupiny 
 
1. Deti a mládež s ŤZP. 
2. Dospelí s ŤZP. 
3. Deti a mládež, ohrození ŤZP. 
4. Rodina s členom s ŤZP. 
5. Osoby, ktoré sa starajú o deti a mládež s ŤZP. 
6. Osoby a inštitúcie, ktoré sa podieľajú na riešení problematiky osôb s ŤZP. 
 

Kvalita poskytovaných služieb 
 
Služby, realizované v rámci programového zamerania Detského klubu rešpektujú 
ľudské práva osôb s ŤZP a uplatňujú Štandardné pravidlá na vytváranie rovnakých 
príložitostí pre osoby  so zdravotným postihnutím (OSN). Monitoring kvality 
sociálnych služieb na Slovensku, realizovaný  projektom Rady pre poradenstvo v 
sociálnej práci, v publikácii Kvalitné sociálne služby I, na základe monitorovania 
a expertného hodnotenia 77 projektov, radí služby poskytované v Detskom klube 
medzi 20 kvalitných sociálnych služieb, poskytovaných na Slovensku. 
 

Plnenie programových cieľov 
 
Hlavným cieľom programového snaženia je podpora prirodzeného začleňovania 
(inklúzie) občanov s ŤZP do prirodzeného spoločenského prostredia. Štruktúra 
programov a ich vzájomná komunikácia je efektívnym nástrojom plnenia týchto 
cieľov. Plnenie programových cieľov je podporované realizáciou rozvojových 
projektov s finančnou podporou grantových programov.  
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Agentúra osobnej asistencie 
 
 Poradenská, informačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti osobnej 

asistencie. 

 Vyhľadávanie osobných asistentov. 

 Vedenie aktualizovanej databázy uživateľov osobnej asistencie, hľadajúcich 
osobných asistentov. 

 Vedenie databázy záujemcov o poskytovanie osobnej asistencie - 
potencionálnych osobných asistentov. 

 Poradenstvo pre osoby s ŤZP pri administrovaní osobnej asistencie. 

 Pravidelné stretnutia a tréningy uživateľov osobnej asistencie a osobných 
asistentov. 

 

Agentúra technickej podpory a technickej asistencie 

 
 Poradenská, konzultačná a tréningová činnosť pre osoby s ŤZP, osobných 

asistentov a rodinných príslušníkov v oblasti rehabilitačných a kompenzačných 
pomôcok. 

 Zabezpečovanie rehabilitačných a kompenzačných pomôcok (v priestoroch centra 
je špecializovaná výdajňa zdravotníckych pomôcok Laguna). 

 Vzdelávacie programy pre profesionálov (lekárov, učiteľov, sociálnych 
pracovníkov, vychovávateľov, technikov,...) 

 Vzdelávacie programy pre osoby s ŤZP, ich osobných asistentov a rodinných 
príslušníkov. 

 

Agentúra podporných a odľahčovacích služieb 

 
 Poradenská, podporná a sprostredkovateľská činnosť zameraná na pomoc rodine 

s členom s ŤZP. 

 Vyhľadávanie rodín s členom s ŤZP a príprava rodín pre prijímanie pomoci 
dobrovoľníkov. 

 Vyhľadávanie dobrovoľníkov a ich príprava na poskytovanie pomoci. Vedenie 
databázy dobrovoľníkov. 

 Organizovanie stretnutí a tréningov rodín a dobrovoľníkov. 

 Spolupráca s dobrovoľníckym centrom SAIA - SCTS. 

 Spolupráca s košickými strednými školami pri nábore dobrovoľníkov. 

 

Agentúra podporovaného vzdelávania 

 
Pripravovaný program. V súčasnosti sa rozbieha spolupráca s košickými základnými 
a strednými školami. S grantovou podporou MŠ SR sa zaviedol internet. 
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Agentúra podporovaného zamestnávania 

 
Pripravovaný program. V súčasnosti sa realizuje v spolupráci s Národným úradom 
práce - okresným úradom práce Košice I. formou zamestnávania osôb s ŤZP  
v chránenej dielni a v rámci verejnoprospešných prác v Detskom klube. 

 

Agentúra sociálnych služieb 

 
 Informatívne sociálne poradenstvo z oblasti sociálnej legislatívy pre osoby 

odkázané na sociálnu pomoc a ich rodiny. 

 Vedenie aktualizovanej databázy z oblasti sociálnej legislatívy. 

 Vydávanie a distribúcia regionálnej publikácie „Sociálny sprievodca“ – košický 
sprievodca sociálnymi službami, dávkami sociálnej pomoci a právnymi normami 
v sociálnej sfére v SR. 

 

Poradenské programy 

 
 Sociálne poradenstvo na zistenie rozsahu a charakteru sociálnej núdze, zistenie 

príčin jej vzniku, poskytnutie informácií o možnostiach riešenia  sociálnej núdze a 
na usmernenie pri voľbe a uplatňovaní foriem sociálnej pomoci. 

 Špeciálna pedagogická poradňa pre rodinu s dieťaťom s viacnásobným 
postihnutím. 

 Program peer counselling pre osoby s ŤZP. 

 Program peer counselling pre rodiny s členom s ŤZP. 

 Program peer counselling pre matky detí s ŤZP. 

 Poradenstvo ako integrálna súčasť všetkých poskytovaných programov. 

 

Sociálno rehabilitačné programy 
 

Programy zamerané na rozvoj sociálnych zručností pre zvládnutie rôznych 
životných situácií, vrámci klubovej činnosti množstvo kultúrnych, spoločenských 
ale i pracovných aktivít. 

Programy spolupráce so základnými školami, strednými školami a univerzitami. 

Pracovná a činnostná rehabilitácia (sebaobslužné práce, domáce práce, ručné 
práce, hry). 

Nácvik používania kompenzačných a rehabilitačných pomôcok. 
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Liečebno rehabilitačné programy 

 
Odborné lekárske vyšetrenie, odborné konzultácie, liečebná telesná výchova, 
tepelné zábaly, klasické masáže, prístrojové masáže, liečebná telesná výchova  
v bazéne, podvodné masáže, perličkový kúpeľ, akupresúra, akupunktúra, laserová 
terapia, magnetoterapia, biolampa, akupresúrny chodník, špeciálne polohovanie  
vo vertikálnych a horizontálnych zariadeniach, nácviky lokomócie pomocou 
špeciálnych zariadení, atď. 

 
Športové programy 

 
 Plavecká olympiáda (4 x za rok). 

 Športová olympiáda (4 x za rok). 

 Abilimpiáda (4 x za rok). 

 

Edukačno formatívne programy 

 

Výuka anglického jazyka - lektormi sú dobrovoľníci z USA. 

Výuka francúzskeho jazyka - lektormi sú dobrovoľníci z Francúzska. 

Výuka španielskeho jazyka - lektormi sú dobrovoľníci zo Španielska. 

Výuka výpočtovej techniky - lektormi sú dobrovoľníci - študenti z Technickej   
univerzity. 

Výuka náboženstva a etiky - lektormi sú dobrovoľníci - študenti z Teologického 
inštitútu. 

 

Rekreačné programy 

 
 Rekondičné pobyty pri mori s liečebno - rehabilitačným a sociálno - rehabilitačným 

programom. 

 Prázdniny v Detskom klube - letné 7 dňové rekreácie s denným programom. 

 

Peer, osvetové, podporné programy 

 
 Mapovanie bariér a riešenie debarierizácie. 

 Pravidelná medializácia problematiky.  

 Spolupráca s inými inštitúciami. 

 Peer projekty zamerané na peer counseling a independent living. 
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Vybavenosť zariadenia 
 
Služby a programy, poskytované v rámci programového zamerania Detského klubu 
sú realizované v polyfunkčnom prostredí. Architektonické riešenie interiéru 
a exteriéru v plnej miere spĺňa kritéria bezbariérovosti. Technické vybavenie je 
riešené v naväznosti na jednotlivé programy.    
 
Poradenské centrum CPI vytvorené z poradenských pracovísk AOA, ATP, ASS, 
APOS, umožňuje poskytovanie sociálnej pomoci formou špecializovaného 
poradenstva na jednotlivých pracoviskách a komplexného tímového sociálneho 
poradenstva poskytovaného kooperáciou pracovísk. 
 
V  programoch liečebnej rehabilitácie je k dispozícii bezbariérový bazén s rampou so 
zabudovanými podvodnými masážami. Rehabilitačné priestory sú vybavené 
laseroterapeutickým prístrojom, magnetoterapeutickým prístrojom, špeciálnymi 
zariadeniami na nácvik lokomócie, špeciálnymi polohovacími zariadeniami, 
terapeutickými loptami, perličkovým kúpeľom, špeciálnymi masážnymi prístrojmi, 
biolampou atď.  
 
Športové programy sú realizované v bazéne, v záhrade objektu a v telocvični. 
Telocvičňa okrem štandardného vybavenia ako sú ribstoly, žinenky, posilovacie 
zariadenia, stolný tenis, je vybavená špeciálnym akupresúrnym chodníkom 
z prírodných materiálov, akupresúrnym lôžkom a pomocnými zariadeniami na nácvik 
chôdze. V telocvični je vytvorené prostredie pre realizáciu športu boccia. 
 
Programy pracovnej a činnostnej rehabilitácie majú k dispozícii množstvo pomôcok 
a hier. Pre klubovú činnosť je k dispozícii klubovňa s dvoma počítačmi. 
 
Programy rozšíreného vzdelávania sú realizované v počítačovej a jazykovej učebni.  
 
Konferencie, semináre, spoločenské akcie pre účastníkov do 100 osôb sú relizované 
vo veľkej spoločenskej miestnosti.  
 
Hygienický komfort poskytujú bezbariérové toalety (8) a sprchy (4). Šatne sú 
vybavené bezbariérovými uzamykateľnými skrinkami a špeciálnym zdvíhacím 
systémom Dan Hoist, ktoré umožňuje premiestňovanie ťažko imobilných klientov 
z vozíka na prezliekacie lôžko, do sprchy a do bazéna.  
 
Vo vstupných priestoroch zariadenia je výdajňa zdravotníckych pomôcok ponúkajúca 
trvalú prezentáciu pomôcok, ktoré sú k dispozícii pre nácvik a správny výber 
pomôcky. 
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Personálne zabezpečenie 
 
Realizáciu všetkých programov v Detskom klube ZPDaM zabezpečuje 18 
pracovníkov (z toho 14 v riadnom pracovnom pomere, 4 pracovníci na dohodu 
o pracovnej činnosti) a 103 zaevidovaných dobrovoľníkov. Šesť pracovníkov má 
vysokoškolské vzdelanie, 1 pracovník študuje externe Sociálnu prácu na univerzite, 6 
pracovníci majú úplné stredoškolské vzdelanie, 2 stredné odborné so 
špecializovaným osvedčením, 3 stredné vzdelanie.  
 
Administratívni pracovníci:  riaditeľka, personálna a mzdová pracovníčka, ekonómka, 
informačná pracovníčka na recepcii. 
 
Sociálni pracovníci: manažér v Agentúre osobnej asistencie a Agentúre sociálnych 
služieb, manažérka v Agentúre technickej pomoci, manažérka v Agentúre 
podporných a odľahčovacích služieb, špeciálny pedagóg. 
 
Zdravotnícki pracovníci: 2 lekári: 1 fyziater, 1 fyziater – pediater, 3 rehabilitačné 
sestry, 1 pracovníčka pre ambulantnú administratívu a vzťah so zdravotnými 
poisťovňami. 
 
Prevádzkoví pracovníci: plavčík, masérka, 2 upratovačky. 
 
 

Prehľad počtu klientov Detského klubu za 1. polrok 2001 
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Prehľad počtu klientov Detského klubu za 2. polrok 2001 
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Finančné zabezpečenie  
 
Financovanie činnosti Detského klubu zdravotne postihnutých detí a mládeže je 
viaczdrojové. 
 
Príjmy  zo štátneho rozpočtu: príspevok Krajského úradu odboru sociálnych vecí  
v Košiciach za poskytované sociálne služby, príspevky Národného úradu práce 
Okresného úradu Košice I v rámci zamestnávania dlhodobo nezamestnaných 
a zdravotne postihnutých v rámci verejnoprospešných prác. 
 
Príjmy z vlastnej činnosti za lekárske výkony zo zmluvného vzťahu neštátneho lekára 
so zdravotnými poisťovňami, z činnosti výdajne zdravotníckych pomôcok, za 
poskytovanie odborných konzultácií, zo športových programov. 
 
Granty.  získané na realizáciu rozvojových sociálnych projektov. 
 
Dary, zbierky.  
 
Poskytované služby sú pre klientov Detského klubu bezplatné. 
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Štruktúra príjmov na poskytovanie sociálnej prevencie a sociálneho 

poradenstva 
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Štruktúra príjmov z vlastnej činnosti 
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Rozvoj poskytovaných služieb – projekty  
 
Manažment Detského klubu ZPDaM vypracoval 8 projektov, z ktorých bolo 
realizovaných 6. Úspešnosť podpory v grantových programoch znázorňuje tabuľka.  
 

P. č. Názov projektu Grantový program Podporený 

áno / nie 

1.  Dobrovoľnícke centrum na pomoc 
rodinám s členom s ŤZP 

ETP – Tvoja zem, Program 
Komunitný rozvoj a filantropia 

nie 

2.  Ženy matky detí s ŤZP NOS – OSF, 
Program Ženy v spoločnosti 

áno 

3.  Rovnaké práva = Rovnaké 
príležitosti 

MPSVR SR nie 

4.  Poďme do Európy! NOS– OSF 
Program disabilities. 

áno 

5.  My to dokážeme! Jacobs Suchard Figaro deťom nie 

6.  Agentúra podporovaného 
vzdelávania 

MŠ SR 
 

áno 

7.  Tešíme sa do Európy na hlavný 
prúd! 

Nadácia Ekopolis  
ETP Slovensko 

áno 

8.  Dobrovoľnícke centrum na pomoc 
rodinám s členom s ŤZP 

NPOA–ROS, Program Rozvoj 
dobrovoľníctva a filantropie 
v komunitách 

áno 

9.  Plávanie – terapia zážitkom Dar Nadácieprof.Ing.J.Pázmana áno 

 
Projekt Ženy matky detí s ŤZP 
 
Ciele projektu: 

 Vytvoriť svojpomocnú skupinu z radov matiek detí s ŤZP, ktoré majú vzdelanie 
i ambície riešiť problematiku postavenia týchto matiek, avšak ako jednotlivci 
nemajú šancu tieto zmeny ovplyvňovať. 

 Definovať problémy a príčiny postavenia matiek detí s ŤZP. 

 Verejne otvoriť a diskutovať najdôležitejšie otázky. 

 Osloviť kompetentné orgány a osobnosti pre participáciu na riešení problematiky. 

 V spolupráci s kompetentnými navrhovať riešenia pre pozitívnu zmenu. 

 Realizáciou celoslovenskej konferencie matiek ŤZP detí zapojiť matky týchto detí 
z celého Slovenska do procesu zmeny vlastného postavenia. 

 Vytvoriť informačnú bázu pre možné zmeny v prospech cieľovej skupiny. 
 
Cieľová skupina: 
1. Ženy matky detí s postihnutím. 
2. Deti s postihnutím. 
3. Rodina s dieťaťom s postihnutím. 
4. Ženy ako potenciálne matky postihnutých detí, neznalé problematiky a dôsledkov. 
5. Ženy ako časť populácie, ktorej sa problematika žien týka globálne. 
6. Spoločnosť. 
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Projekt Poďme do Európy! 
 
Ciele projektu: 
Podporiť aktívne začleňovanie sa občanov s ŤZP do prirodzeného spoločenského 
prostredia (rodina, škola, práca, služba, hobby, a iné): 

 vytvorením partnerskej pracovnej skupiny – občania s ŤZP a ich osobní asistenti, 
rodičia detí s ŤZP, sociálni pracovníci, rehabilitační pracovníci, pracovníci pre 
oblasť kompenzačných pomôcok, 

 koordinovaním partnerskej spolupráce pri procese začleňovania spoluobčanov 
s ŤZP do prirodzeného spoločenského prostredia, 

 vytvorením informačného systému o možnostiach technického riešenia 
kompenzácií zdravotných postihnutí vo vyspelých krajinách, 

 poskytovaním poradenstva z oblasti kompenzačných pomôcok pre občanov 
s ŤZP, pre rodiny s ŤZP, profesionálnych pracovníkov, študentov a pod., 

 sprístupnením informačných materiálov cieľovým skupinám. 
 
Cieľová skupina: 
1. Občania s ŤZP. 
2. Rodina s členom s ŤZP. 
3. Sociálni pracovníci z útvarov posudkových činností odborov sociálnych vecí pri 

okresných úradoch. 
4. Sociálni pracovníci, pracujúci v oblasti pomoci občanom s ŤZP. 
5. Rehabilitační pracovníci. 
6. Pracovníci pre oblasť kompenzácií technickými pomôckami. 
7. Spoločnosť. 
 
 
Projekt Agentúra podporovaného vzdelávania 
 
Ciele projektu: 

 Vytvoriť informačné a poradenské pracovisko Agentúra podporovaného 
vzdelávania (APV) v rámci rpogramu CPI . 

 Zaviesť internetovú sieť do ZSS Detský klub. 

 Realizovať programy podporovaného vzdelávania (práca s PC, internet). 
 
Cieľová skupina: 
1. Deti a mládež s ŤZP. 
2. Deti a mládež bez zdravotného postihnutia. 
3. Rodičia detí s ŤZP, rodina s dieťaťom s ŤZP. 
4. Profesionáli z oblasti vzdelávania a sociálnej práce. 
5. Spoločnosť. 
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Projekt Tešíme sa do Európy na hlavný prúd 
 
Ciele projektu: 

 Vytvorenie informačného pracoviska - agentúry sociálnych služieb. 

 Spolupráca pri tvorbe sociálneho programu mesta Košice. 

 Monitoring organizácii pracujúcich pre osôby s ŤZP. 

 Vytvorenie databázy informácií z oblasti sociálnej legislatívy. 

 Spracovanie a distribúcia publikácie Sociálny sprievodca – košický sprievodca 
sociálnymi službami. 

 
Cieľová skupina: 

 Osoby s ŤZP. 

 Rodiny s členom s ŤZP. 

 Sociálni pracovníci. 

 Inštitúcie pracujúce v oblasti poskytovania sociálnej pomoci. 

 Osobní asistenti, dobrovoľníci.  
 
 
Projekt Dobrovoľnícke centrum na pomoc rodinám s členom s ŤZP 
 
Ciele projektu: 

 Zriadiť dobrovoľnícke centrum – najmä z radov študujúcej mládeže a tak 
vytvoriť efektívny spoločenský zdroj na podporu občianskej spolupatričnosti. 

 Pomôcť rodinám s členom s ŤZP dostať sa z enormnej fyzickej i psychickej  
záťaže a praktickej spoločenskej izolácie. 

 Podporiť rozvoj dobrovoľníctva v regióne Košíc a tak vytvárať podmienky pre 
novú kvalitu spolunažívania a rozvoj sociálnych vzťahov na báze 
spolupatričnosti. 

 Vytvoriť informačnú bázu pre tvorbu legislatívnej úpravy dobrovoľníctva. 

 Prispieť k oživeniu dobrovoľníctva na Slovensku. 

 Realizáciou projektu propagovať Medzinárodný rok dobrovoľníctva 2001. 
 
Cieľová skupina: 

1. Rodina s členom s ŤZP. 
2. Občan s ŤZP. 
3. Študujúca mládež – potenciálni dobrovoľníci. 
4. Verejnosť – potenciálni dobrovoľníci. 
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Spolupráca s inými organizáciami 
 
MVO 

 Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, pracovisko Bratislava, Žilina, Košice 

 Space, Bratislava 

 Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR, Bratislava 

 Šanca pre každé dieťa, Bratislava 

 Únia nevidiacich a slabozrakých, Košice 

 Inklúzia, Bratislava 

 Košická organizácia vozíčkarov – Nezávislý život, Košice 

 Organizácia muskulárnych dystrofikov, Bratislava 

 Slovenská humanitná rada, Bratislava 

 Slovenský zväz telesne postihnutých, Košice 

 Klub ekonómov, Košice 

 SAIA, Košice 

 Športinvalid, Košice, ... 
 
Štátna správa 

 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

 Odbor sociálnych vecí Krajského úradu v Košiciach 

 Odbory sociálnych vecí Okresných úradov Košice I, II, III, IV, okolie. 

 NÚP Okresný úrad Košice I, ... 
 
Samospráva 

 Sociálna komisia pri MZ Mesta Košice, ... 
 
Vzdelávacie inštitúcie 

 Ekonomická univerzita, Košice 

 Kňažský seminár sv. K. Boromejského a Teologický inštitút, Košice 

 Obchodná akadémia, Watsonova ul, Košice 

 Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, Prešov 

 UPJŠ Lekárska fakulta, Katedra sociálnej medicíny, Košice 

 Základná škola, Tomášikova ul., Košice  

 Základná škola, Lehkého ul., Košice 

 Základná škola, Gemerská ul., Košice 

 UKF, Fakulta sociálnych vied, Nitra 

 Technická univerzita, Košice, ... 
 
Iné organizácie, ktoré majú v predmete činnosti pomoc osobám so zdravotným 
postihnutím 

 Trulik medical technology, s.r.o., Žilina, Bratislava  

 Aquacentrum, s.r.o., Košice 

 Ares, s.r.o., Bratislava 

 Detská nemocnica, Košice 

 Fakultná nemocnica, oddelenie FBLR, Košice, ... 
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Odborná činnosť 
 

 Konferencie   
o „Postavenie matiek detí s ťažkým zdravotným postihnutím“,  

1. celoslovenská konferencia matiek detí s ŤZP s medzinárodnou účasťou, 
konaná  pod záštitou Ireny Šusterovej manželky prezidenta SR, 13. a 14. 
september 2001, Detský klub ZPDaM, Košice 

  

 Semináre 
o Seminár „Postavenie matky s dieťaťom u nás a vo vyspelej spoločnosti -            

Rodina“                    
o Seminár „Postavenie matky s dieťaťom u nás a vo vyspelej spoločnosti - 

Vzdelávanie a pracovné uplatnenie“ 
o Seminár „ Postavenie matky s dieťaťom u nás a vo vyspelej spoločnosti -

Prístupnosť prostredia“ 
o Seminár „Postavenie matky s dieťaťom u nás a vo vyspelej spoločnosti - 

Sociálne služby“  
o Seminár „Postavenie matky s dieťaťom u nás a vo vyspelej spoločnosti - 
      Sociálne zabezpečenie“ 
 

 Workshopy 
Workshop s Marciou Barbacki, rodinnou sociálnou terapeutkou zo štátu 
Florida v USA pre pracovníkov Detského klubu, pre rodičov detí s ťažkým 
telesným postihnutím, pre osobných asistentov. 

 

 Vzdelávacie pobyty 
Vzdelávací pobyt pre pracovníkov Detského klubu a rodičov detí s ŤZP              
na svetovej výstave kompenzačných a rehabilitačných pomôcok REHACare 
International 2001 v Dusseldorfe (SRN). 
 

 Aktívna účasť na konferenciách, organizovaných inými inštitúciami. 
Kozáková D., Gregová J.: „Progresívne sociálne služby na regionálnej úrovni 
východisko a šanca pre rodinu s ťažko postihnutým dieťaťom“, 1. Košická 
konferencia na počesť prof. MUDr. Václava Vojtu „Motoricky ohrozené dieťa“, 
14. september 2001, Košice 
  

 Publikácie roku 2001 
o Marián Kozák: „Sociálny sprievodca, košický sprievodca sociálnymi 

službami, dávkami sociálnej pomoci a právnymi normami v sociálnej sfére 
v SR“, ISBN 80-968610-8-5. 

o Dagmar Kozáková, Jana Gregová: „Návšteva RehaCare International 
2001“, Práca a sociálna politika, č.12/2001, str. 23, ISSN 1210 - 5643 
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 Odborné konzultácie 
o Diplomové práce – 1 študentka Ekonomickej univerzity v Košiciach. 
o Záverečné študijné práce – 3 študentky pomaturitného štúdia sociálnoprávna 

činnosť na obchodnej akadémii na Watsonovej ul. v Košiciach. 
o Záverečné práce v rámci vzdelávania sociálnych pracovníkov – 1 pracovníčka 

Únie nevidiacich a slabozrakých v Košiciach. 
o Konzultácie - pre pracovníkov OSV OÚ Stará Ľubovňa.   

         - pre pracovníkov Medical – Social Rehabilitation Centre Optimist, 
           Užhorod, Ukrajina             

o Exkurzie - pre študentov UPJŠ LF v rámci predmetu Sociálna medicína. 
- pre študentov obchodnej akadémie študijného odboru sociálno    

         právna činnosť v rámci predmetu sociálna práca. 
 

 Odborné posudky pre oblasť sociálnej práce 
o Posudok pre UNSS na projekt „The first Regional Complex Sight Care 

Centre“, podaný do programu 1999 Phare ACCESS Programme. 
o Posudky  pre NPOA na projekty: 

-OZ Heuréka projekt – „Projekt  chránenej dielne so zameraním na reklamu 
a internetovú komunikáciu“, 
-OZ Združenie na pomoc telesne a mentálne postihnutým - projekt „Pomoc 
v živote“, 
-OZ ZOM Prešov - projekt „Prvá šanca“. 

 
 

Práca s verejnosťou 
 

 Medializácia problematiky 
Detský klub, ako súčasť dosahovania programových cieľov, realizuje plánované 
pôsobenie na verejnú mienku prostredníctvom pravidelných informačných akcií ako 
sú tlačové besedy s novinármi, vlastnými publikovanými príspevkami v odborných 
i populárnych časopisoch, tlačovými materiálmi a  spoluprácou s  novinármi 
v rôznych médiách. Významnú úlohu v tomto snažení plní záujem konkrétnych 
novinárov o činnosť Detského klubu od jeho vzniku a ich pravidelné informovanie 
verejnosti, pretože títo novinári poznajú organizáciu dobre, rozumejú programovým 
cieľom a kompetentne  informujú verejnosť. Táto forma medializácie problematiky je 
zároveň jedným z monitoringov činnosti organizácie.  
 

 Oslovovanie verejnosti pre spoluprácu 
Pri oslovovaní verejnosti, okrem uverejnenia článkov v miestnej tlači, realizátori 
konkrétnych programov prijímajú účasť v besedách v živých rozhlasových 
vysielaniach. Efektívnym nástrojom oslovovania mládeže sú besedy realizované na 
školách.  
  

 Dni otvorených dverí – 22. a 23. mája 2001. 
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Zahraniční dobrovoľníci pracujúci v Detskom klube v roku 2001 
 Jonathan Renda, Roncq, Francúzsko, v období 1.5.2001 – 26.10.2001 

 Philippe Iksil, Paris, Francúzsko, v období 22.6.2001 – 31.12.2001 
 
 

V roku 2001 návštívili  Detský klub osobnosti 
 Peter Magvaši, minister, MPSVR SR 

 Jarolim Antal, riaditeľ kancelárie ministra, MPSVR   

 PhDr. Mária Nádaždyová, generálna riaditeľka sekcie sociálnej pomoci, MPSVR 

 Peter Nešpor, riaditeľ odboru riadenia ľudských vzťahov, MPSVR 

 Alejandra Martinez, senior Projekt manager by Euuropean Commission Brussel 

 Tanja Smetana, consultant Health International, Horsens, Denmark 

 Andriy A. Serbailo, Deputy Cioty Head on the problems of the executive body, 
Uzhorod City Council, Uzhorod, Ukraine  

 Wolfgang Iser, Federal Ministry of social security and generation, Wienna, Austria 

 Univ.Doz. Mag. Dr. Walter Blumberger, IBE an Universität, Linz, Austria 

 Thomas Schanovsky, Rehabilitationzentrum Liz, Austria 

 Marcia Barbacki, Global opportunities, inc., Florida, USA 

 Univ. prof. Dr. Ferdinand Klein, SRN, hosťujúci docent UK, Bratislava 

 Mgr. Lýdia Brichtová, riaditeľka odboru sociálnej pomoci, MPSVR SR 

 Ing. Mária Škodová, sekcia rodinnej politiky, MPSVR  

 MUDr. Klára Frecerová, Šanca pre každé dieťa, Bratislava 

 PhDr Slavomír Krupa, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Bratislava  

 MUDr: Mária Orgonášová, AOZPO, Bratislava 

 PhDr. Soňa Holúbková, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Žilina 

 Doc. PhDr.Peter Seidler, PhD., Katedra pedagogiky, PF UKF, Nitra 

 A ďalší vzácni ľudia... 
 
 
Výročnú správu vypracovali: 
 
Ing. Dagmar Kozáková....................................................................... 
 
Ing. Jana Gregová.............................................................................. 
 
Mgr. Ľubica Fečková.......................................................................... 
 
Anna Bartová..................................................................................... 
 
Výročnú správu schválil: 
 
Doc. MVDr. Marián Kozák, PhD......................................................... 
 
 
 
V Košiciach, 15. februára 2002 


