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Úvodné slovo
Rok 2018 bol 22. rokom poskytovania verejnoprospešných služieb našim
zariadením. Viac ako dve desaťročia sa v Detskom klube zdravotne postihnutých
detí a mládeže v Košiciach snažíme realizovať pomáhajúcu činnosť a hľadať zdroje
na jej udržiavanie - materiálne (vonkajšie) a duševné (vnútorné). Poskytujeme
dvadsaťdva rokov sociálne a zdravotnícke služby a štyri roky predškolskú výchovu
a vzdelávanie v našej súkromnej materskej škole. Sme radi, že sa nám v tom darí
a že smieme pôsobiť a kráčať svojou cestou.
Hlavnou prioritou našej činnosti je ľudský prístup ku každému - ku klientom, k ich rodinám, ku
zamestnancom, k dobrovoľníkom, študentom, ku všetkým.
V našom Domove sociálnych služieb podporujeme osobnostný rozvoj našich klientov - osôb s
ťažkým zdravotným postihnutím. Vedieme ich k stanoveniu si vlastných cieľov, o ktoré sa chcú
a potrebujú snažiť. Podporujeme ich k príprave na samostatný/nezávislý život, venujeme sa
hlavnému nástroju nezávislého života osobnej asistencii. Našim spoločným poslaním,
zamestnancov i klientov, je podpora takej spoločnosti, ktorá dbá o potreby všetkých svojich
občanov, aj tých, ktorí majú ťažké zdravotné postihnutie. Snažíme sa rôznym spôsobom
zviditeľňovať potreby ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, či už písaním článkov do nášho
internetového časopisu, tvorbou videoreportáží, zapájaním sa do verejných diskusií, účasťou
na konferenciách, iniciovaním spolupráce v rámci komunity, ... Za veľmi dôležitú považujeme
spoluprácu so školami, základnými i strednými, ktoré navštevujeme a ktorých žiaci prichádzajú
do nášho zariadenia, aby sme spoločne spoznávali život z jeho rôznych stránok.
Naše zdravotnícke zariadenie v liečebnom odbore Fyziatria, balneológia a liečebná
rehabilitácia poskytuje klientom/pacientom lekárske vyšetrenia a následné individuálne
liečebno-rehabilitačné procedúry. Služba je poskytovaná cez zdravotné poistenie. Liečebnú
rehabilitáciu navštevujú predovšetkým klienti DSS ale i mnohí pacienti s pohybovými
problémami z Košíc, nakoľko prístup k tejto službe úplne bezbariérový a k dispozícii je veľmi
dobré technické vybavenie. Súčasťou vybavenia našej liečebnej rehabilitácie je bezbariérový
rehabilitačný bazén. Osobám s ŤZP, ktoré sú odkázané na pravidelnú liečebnú rehabilitáciu,
táto služba pomáha udržiavať zdravotnú kondíciu a osobám pohybujúcim sa na vozíku taktiež
kompenzuje nedostatok prirodzeného pohybu.
V našej materskej škole sa snažíme poskytnúť deťom láskavý prístup, celostný rozvoj, ktorý
spočíva v harmonickom rozvíjaní rozumu a srdca. Dbáme o to, aby nám zverené deti rozvíjali
svoje sociálne zručnosti, aby sa dostávali do kontaktu s prírodou, s remeslami. Chceme deťom
priblížiť čaro sveta, v ktorom smieme žiť, podporujeme ich pozitívny vzťah ku všetkému živému.
Sme si vedomí, že lepšia budúcnosť pre všetkých súvisí s výchovou detí, s takou výchovou, ktorá
rozvíja sociálnu inteligenciu – ľudskosť.
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 2018
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
Bc. Ján Podhájecký, pracovný asistent
Mgr. Michal Kunc, pracovný asistent
Bc. Daniel Radvánszky, pracovný asistent
Rehabilitačné stredisko
Ing. Jana Gregová, sociálna pracovníčka, odborná zástupkyňa pre RS
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
Dominik Mišek, dft., fyzioterapeut
Mgr. Elena Pištejová, fyzioterapeutka

Výchovnovzdelávacia služba
Súkromná materská škola
Bc Viktória Bereczová, učiteľka materskej školy – poverená riadením materskej školy
Erika Bezegová, učiteľka materskej školy
Ing. Andrea Molčáková, učiteľka materskej školy
Jana Racz, učiteľka materskej školy
Mgr. Mačingová Martina, učiteľka materskej školy
Mgr. Buchláková Aneta, učiteľka materskej školy
Klučárová Erika, učiteľka materskej školy

Hygiena a údržba
Zuzana Forgáčová, hygienická pracovníčka
Ján Šonkolyoš, údržbár
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Naši dobrovoľníci v roku 2018
Dobrovoľnícka služba s finančnou podporou ÚPSVaR v Košiciach
1.
2.
3.
4.

Buchláková Alica
Králiková Andrea
Králová Katarína
Nagyová Mária

Dobrovoľníci z cirkvi Ježiša Krista sv. neskorších dní
1.
2.
3.
4.

Van Dalen Mária
Van Dalen Robert
Schulz Katy
Schulz Craig

Dobrovoľníci – individuálne zapojení bez finančnej podpory
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Fabišík Mikuláš
Gregová Jana, Mgr.
Galdunová Tatiana, Mgr.
Habinová Eva, Mgr.
Modrák Ján, Ing.
Modrák Marcel, Ing.
Modráková Renáta, Ing.
Neubarová Martina, Bc.
Németh Ladislav
Sadloň Ivan
Sadloňová Jarmila, Ing.
Simon Juraj
Simonová Melinda
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Organizačná štruktúra

Legislatíva
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I.
SOCIÁLNE SLUŽBY

Domov sociálnych služieb
Rehabilitačné stredisko

8

1. Naša cieľová skupina
Cieľovou skupinou našich sociálnych služieb 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
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.
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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.

2. Účel, poslanie, vízia a stratégia sociálnych služieb
Účel poskytovania našich sociálnych služieb 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
- pripravovať a sprevádzať osoby s ŤZP k plnohodnotnému životu, aby sa
stávali aktívnymi, sebarealizujúcimi a šťastnými;
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-

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).

3. Nástroje a aktivity určené na podporu osobnostného
rozvoja prijímateľov (klientov) sociálnych služieb
Partia z DK
Vytvorili sme „Partiu z DK“ - skupinu ľudí, ktorým záleží na riešení problematiky ŤZP...

11

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 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 .
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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.

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.
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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.

4. 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 2018 navštevovalo náš domov sociálnych služieb 18 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.
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Vyspelá spoločnosť dokáže vytvoriť podmienky a poskytnúť príležitosti umožňujúce prežiť aj
ľuďom s ŤZP zmysluplný a naplnený život. S týmto uvedomením pristupujeme k poskytovaniu
sociálnej služby našim klientom. Snažíme sa im poskytnúť maximum zmysluplných možností,
aby sme ich podporili v ich osobnostnom raste, aby sme im pomohli stať sa prirodzenou
súčasťou svojej komunity spolu so svojimi rodinami.

4.1 Financovanie sociálnej služby v DSS, ekonomicky oprávnené náklady
V priebehu roku 2018 ambulantnú sociálnu službu v DSS navštevovalo 18 dospelých klientov
s ťažkým zdravotným postihnutím. Z toho 12 klientov so stupňom odkázanosti na pomoc inej
osoby VI a 6 klienti so stupňom odkázanosti na pomoc inej osoby V.
Sociálna služba bola poskytovaná v celodennom (8 hodinovom) alebo poldennom
(4 hodinovom) režime. Priemerná návštevnosť bola 16 klientov / 1 deň (8hod).
Poskytovanie sociálnej služby bolo podporené finančným príspevkom od Košického
samosprávneho kraja. Príspevok bol poskytnutý na 15 prijímateľov sociálnej služby.
Ekonomicky oprávnené náklady v roku 2018 činili: 613 € 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 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 a Nadácie SPP.
6. Vlastné zdroje na dofinancovanie sociálnej služby.

Financovanie sociálnej služby v DSS
1%

5%

18%

40%

1%
35%

KSK
MPSVaR SR
Klienti
ÚPSVaR
Projekty
Vlastné zdroje

Náklady na poskytovanú sociálnu službu v DSS
0%

3%
5%

0%

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

11%

5%
76%
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5. Sociálna služba v rehabilitačnom stredisku
Zariadenie sociálnych služieb rehabilitačné stredisko vzniklo ako podporná
služba pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorých život priviedol do
situácie, že sú odkázaní na pomoc iných, častokrát sa nachádzajú v spoločenskej
izolácii, nemajú dostatok príležitostí na svoj osobnostný rozvoj a sebarealizáciu.
Napriek tomu nechcú byť odovzdanými a pasívnymi, chcú vo svojom živote fungovať
prirodzeným spôsobom, aktívne a chcú sa rozvíjať.
V roku 2018 navštevovalo Rehabilitačné stredisko celkovo pre 5 prijímateľov SS.
Poskytovaná sociálna služba sa riadi zákonným vymedzením podľa Zák. NR SR č. 448/2008 Z.
z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní v znení neskorších predpisov. V zmysle tohto zákona sa poskytuje sociálna
rehabilitácia, sociálne poradenstvo a pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.
Sociálna rehabilitácia je zameraná na podporu samostatnosti, sebestačnosti a nezávislosti
klienta, realizuje sa prostredníctvom nácvikov zručností alebo aktivizovaním schopností,
tiež posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri posilňovaní sociálnych zručností. Ide najmä
o nácviky aktivít každodenného života, nácviky mobility a používania pomôcok, nácviky
sociálnych zručností.
Sociálne poradenstvo je zamerané na sprevádzanie klienta a jeho blízkych osôb v nepriaznivej
sociálnej situácii, je zamerané na posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo
komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problémov a podľa
potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.
Pomoc pri odkázanosti je podpornou pomocou pre vykonávanie všetkých aktivít, ktoré
v dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia klient nemôže vykonávať samostatne.
Hlavným celoročným zameraním v práci s dospelými klientmi bolo:
sprevádzanie klientov pri podpore ich samostatnosti, sebaobslužnosti, sebestačnosti,
nezávislosti,
pomoc pri nacvičovaní dôležitých životných zručností,
podpora pri nadobúdaní a upevňovaní užitočných návykov,
aktivizovanie a posilňovanie vnútorných zdrojov a schopností,
utváranie a pestovanie dobrých vzťahov,
nadobúdanie a upevňovanie sociálnych a komunikačných zručností.
Programy sociálnej rehabilitácie boli vytvárané pomocou individuálnych plánov a v spolupráci
klienta s kľúčovým pracovníkom sociálnej rehabilitácie. Pri ich tvorbe sa zohľadňovalo
zdravotné znevýhodnenie (diagnóza, rozsah, progresivita) a z toho vyplývajúce individuálne
potreby, záujmy, sociálny kontext, ekonomické možnosti a iné dôležité okolnosti.
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5.1 Financovanie sociálnej služby v RS, ekonomicky oprávnené náklady
V priebehu roku 2018 ambulantnú sociálnu službu v RS navštevovali 5 dospelí klienti s ťažkým
zdravotným postihnutím.
Sociálna služba bola poskytovaná v celodennom (8 hodinovom) alebo poldennom
(4 hodinovom) režime. Priemerná návštevnosť bola 3 klienti / 1 deň (8hod).
Sociálna služba bola poskytovaná s podporou finančného príspevku od Košického
samosprávneho kraja. Príspevok bol poskytnutý v období od 1.1.2018 do 31.12.2018 na
3 prijímateľov sociálnej služby (klientov).
Ekonomicky oprávnené náklady v roku 2018 činili: 405 € na 1 klienta / 1 mesiac
Úhrada klientov za sociálnu službu činila:
 0,50 € / 1 deň (8 hodín)
 0,25 € / 1 deň (4 hodiny)
Sociálna služba bola finančne zabezpečená z nasledujúcich zdrojov:
1. Príspevok od Košického samosprávneho kraja na prevádzku pri poskytovaní sociálnej služby v RS.
2. Príspevok od MPSVaR SR na odkázanosť fyzickej osoby na pomoc inej osoby.
3. Úhrady prijímateľov sociálnej služby za poskytnutú sociálnu službu.
4. Príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach.
5. Vlastné zdroje na dofinancovanie sociálnej služby.

Financovanie sociálnej služby v RS
1%
2%

13%

23%
61%

KSK
MPSVaR SR
Klienti
ÚPSVaR
Vlastné zdroje

Náklady na sociálnu službu v RS
1%

0% 0%

Mzdy, odvody

5%

Služby, údržba
Poistné, správne poplatky
Spotreba materiálu
Poplatok za odpad, daň
94%
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6. Niektoré akcie a aktivity obohacujúce každodenné aktivity
prijímateľov (klientov) sociálnych služieb
JANUÁR
Pracovná skupina PraSk
Prvou aktivitou v novom roku 2018 bolo stretnutie pracovnej skupiny PraSk. Na tomto prvom
stretnutí sme si zhrnuli našu minuloročnú
publikačnú činnosť dokumentárneho štúdia
Klubius a internetového časopisu Klubčík
a naplánovali témy, ktoré
sme
chceli
prostredníctvom videí a článkov zviditeľňovať
v roku 2018. Okrem osobnej asistencie
a architektonických bariér, sme sa zamerali aj na
ľudské bariéry a etiketu správania sa k ľuďom so
zdravotným postihnutím.
Tento rok bol výnimočným aj 25. výročím založenia nášho občianskeho združenia, preto sme
sa rozhodli postupne digitalizovať staršie archívne videodokumenty a opätovne ich
zverejňovať.

Kvíz o aktivitách v roku 2017
V januári sme si zaspomínali na predošlý rok aj zábavnou formou – kvízom. Otázky boli
zostavené z aktivít a akcií, ktoré sme zažili v roku 2017. Všetky odpovede mohol poznať len
ten, kto nevynechal žiaden výlet, aktivitu alebo
nás sleduje prostredníctvom publikačných
prostriedkov – facebookovú stránku Partia z DK,
časopis Klubčík alebo štúdio Klubius. Otázky
neboli jednoduché a ani tí najlepší nevedeli
správne odpovede na všetky otázky. Cieľom ale
bolo, aby sa klienti DSS viac zapájali do
spoločných akcií, výletov a sledovali našu facebookovú stránku.
Kvízové otázky sú zverejnené tu: http://www.dkke.sk/pps/PPS_KVIZ2017_OTAZKY.pdf
Odpovede nájdete tu: http://www.dkke.sk/pps/PPS_KVIZ2017_ODPOVEDE.pdf

Moje motto
Nový rok, sa využíva ako štartovacia čiara pre plnenie rôznych záväzkov a predsavzatí. My sme
sa v kruhu porozprávali na tému životného motta. V úvode sme si vysvetlili čo to vlastne motto
je. Následne sa mal každý možnosť vyjadriť, akým životným mottom a prečo sa riadi. Matúš
navrhol motto pre celú našu Partiu z DK : „Len spolu veľa dokážeme.“ V zmysle tohto motta
sme sa rozhodli rozbehnúť spolupráce na viacerých úrovniach. Od komunitnej až po
celonárodnú, pretože len tak môžeme zmeniť veci k lepšiemu.
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Vedomostná aktivita o krajinách Európskej únie
Mozgové závity sme si rozcvičili pri vedomostnej
aktivite o krajinách EÚ, keď sme si 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.

FEBRUÁR
Stretnutia s duchovným otcom Dušanom Škurlom
O. Dušan Škurla prejavil ešte koncom roku 2017 záujem spoznať náš kolektív, predovšetkým
ľudí
s ťažkým
zdravotným
postihnutím.
S radosťou sme súhlasili a dohodli úvodné
stretnutie na začiatku februára. Vzájomne sme sa
spoznali
a prejavili
záujem
o pravidelné
stretnutia, ktoré následne prebiehali každý
mesiac a na ktorých sme sa zamýšľali nad témami
ako priateľstvo, odpustenie, či láska k blížnemu.
Ďakujeme duchovnému otcovi, že si stále našiel čas a pomohol nám zamyslieť sa nad mnohými
dôležitými aspektmi nášho života. Taktiež mu patrí vďaka aj za ochotu duchovne viesť našich
klientov, ktorí o to prejavili záujem.

(Naj)Vtipnejší vyhráva
alebo tiež „najftipnejší vihráva“, bola zábavná šou,
v ktorej sme sa navzájom mohli potešiť a rozosmiať.
Zapojili sa takmer všetci. Vtipnou scénkou, stand-up
komédiou, príhodou, či vtipom. Na niektorých
vtipoch sa smejeme dodnes. Výhercami súťaže sme
sa stali všetci, pretože bez úsmevu na tvári neostal
po šou nikto. Už teraz sa tešíme na ďalšie ročníky
tejto relaxačno-zábavnej aktivity.

PraSk o Zákone č.447/2008 Z.z.
Témou februárových pracovných skupín (PraSk) bol zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných
príspevkoch na kompenzáciu ŤZP. Tieto vzdelávania boli prípravou na ohlasovanú novelizáciu
tohto zákona, do ktorého pripomienkovania sme sa chystali zapojiť.
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Postupne sme si prešli všetky druhy
peňažných príspevkov, vysvetlili sme
si znenie niektorých paragrafov a naši
klienti tieto poznatky rozšírili o vlastné
praktické skúsenosti s vybavovaním
niektorých príspevkov.

Klubové zimné olympijské hry 2018
Keďže vo februári začali oficiálne ZOH 2018 v Južnej Kórei,
rozhodli sme sa zorganizovať si olympijské hry aj u nás v klube.
Naši klienti vyrobili drevené medaily, diplomy a sladké
pudingové poháre pre víťazov. Súťažilo sa v týchto disciplínach:
slalom na vozíku, curling(boccia), ľadový hokej(stolný)
a „krasovozíkovanie“. Súťaživosť bola obrovská a každý bojoval
o čo najlepší čas, resp. skóre. Naše Klubové zimné olympijské hry prebiehali až do marca
a následne sme najlepších v každej disciplíne ocenili medailou a diplomom.

Pripomienkovanie pripravovanej novely Zákona č.447/2008 Z.z.
o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného
postihnutia
20. februára bola zverejnená navrhovaná novela zákona o peňažných príspevkoch na
kompenzácie ŤZP. Deň po zverejnení sme sa stretli na pracovnej skupine, aby sme sa
oboznámili o zmenách, ktoré Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny chystá. Naši dvaja
zástupcovia následne vycestovali do Bratislavy na stretnutie zástupcov organizácií venujúcich
sa ľuďom s ŤZP, na ktorom sa zjednocovali pripomienky k novele. Po návrate a informovaní
pracovnej skupiny, sme dohodnuté pripomienky vložili cez portál slov-lex. Pripomienky, ktoré
sme zasielali za Detský klub ZPDaM v Košiciach sú k stiahnutiu tu:
http://www.dkke.sk/dokumenty/Pripomienky447-DKZPDaM.docx

MAREC
Recitačná súťaž - II. ročník
V jeden marcový deň, sa denným centrom rozliehali
krásne verše. Pre veľký úspech z predošlého roku sa
konal druhý ročník recitačnej súťaže. Súťažilo sa v
niekoľkých kategóriách: voľný štýl, próza, slovenská
národná poézia, cudzojazyčné básne a vlastná tvorba.
Súťaže sa zúčastnilo viac ako 20 účinkujúcich z radov
klientov, osobných asistentov aj zamestnancov DK.
Tento ročník bol obohatený o kategóriu najlepší tematický kostým. Zažili sme pekné poobedie,
vypočuli sme si známe i menej známe verše a trošku obohatili svoje básnické duše.
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MDŽ – prekvapenie pre naše ženy
Muži z našej Partie z DK pripravili pre zástupkyne nežnejšieho pohlavia pri príležitosti
Medzinárodného dňa žien milé prekvapenie. Už
niekoľko týždňov dopredu plánovali, ako ženy pozvú pri
tejto príležitosti do mesta na obed a kávičku. Veľmi sa
tešíme, že máme v klube takýchto gentlemanov, ktorí
si dámy vážia a že si pre ne pripravili takéto skvelé
posedenie, pri ktorom sme sa porozprávali,
odreagovali a samozrejme aj dobre najedli. Prejav tejto priazne ženy veľmi ocenili. Pani
riaditeľka v krátkom prejave vyslovila veľké potešenie, radosť a vyzdvihla originalitu skvelého
nápadu mužov. Následne ich všetkých vyobjímala :).

Naša spolupráca s MVO zapojenými do pripomienkovania Zákona č.
447/2008 Z.z. o kompenzáciách ŤZP
Stretnutia pracovnej skupiny PraSk, sa v marci zameriavali takmer výlučne na novelu zákona
č.447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzácie ŤZP. Počas nich sme sa s novelou
dôkladne oboznámili. Naša organizácia sa okrem
toho spojila s ostatnými MVO a v medzirezortnom
pripomienkovom konaní postupovala v koordinácii
s nimi. Výsledkom stretnutí na celoslovenskej úrovni,
bol konsenzus v podobe zásadných pripomienok,
ktoré následne každá organizácia vo svojom mene
vložila prostredníctvom portálu slov-lex.sk. My, v Detskom klub ZPDaM, sme pripomienky
ešte raz prekonzultovali a následne spoločne vložili cez spomínaný portál.
Dokument s vloženými pripomienkami za Detský klub ZPDaM je dostupný na tomto
odkaze: www.dkke.sk/dokumenty/Pripomienky447-DKZPDaM.docx

Účasť na verejnom apolitickom zhromaždení „Za slušné Slovensko“
16. marca, sme sa zúčastnili demonštrácie Za slušné
Slovensko. Napriek tomu, že vytrvalo pršalo. Máme právo
a povinnosť prejaviť, že chceme slušnú krajinu. Boli sme v
meste podporiť snahu tých, ktorí sa snažia pre Slovensko o
cestu slušnosti a úprimne sme sa k nim pridali.

Diskusia k mesiacu kníh
Marec je mesiacom kníh a tak sme si v klube zorganizovali „živú“ diskusiu na túto tému.
Zaspomínali sme si napríklad na svoju prvú prečítanú, najobľúbenejšiu, najrýchlejšie prečítanú,
či inú vzácnu knihu, ktorá nás obohatila.
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Každý si priniesol aktuálne rozčítanú knihu, z ktorej
sme si vzájomne prečítali krátke úryvky. Vyzdvihli
sme zaujímavé myšlienky a zamyslenia, ktoré
čitateľovi prinášajú. Tomi Hudák, náš dobrý
kamarát, s nami nemohol byť osobne a tak sme
využili technológie, aby sme sa s ním spojili aspoň
na diaľku prostredníctvom Skype-u.

Veľkonočné tvorivé dielne s praktikantmi
Pred veľkonočnými sviatkami si pre nás študenti 3.
ročníka SSOŠ Bukoveckej pripravili tvorivé dielne.
Všetci sme si mohli vyrobiť veľkonočné dekorácie,
pohľadnice, či drobné darčeky pre „kupačov“. Študenti
všetko pripravili a klientom pri výrobe ochotne
pomáhali. Tešíme sa z dobrej spolupráce so SSOŠ
Bukovecká, ktorej študentky u nás vykonávajú odbornú prax. Sú pre kolektív a klientov
spestrením a pomocou.

APRÍL
Natáčanie videodokumentov so študentmi Teologickej fakulty KU
V spolupráci so študentkami Teologickej fakulty KU,
ktoré u nás praxujú, sme začiatkom apríla natočili
niekoľko videí na tému etikety správania sa k ľuďom
na vozíčku. Na troch situáciách sme poukázali na to,
ako správne reagovať resp. nereagovať. Všetky videá
uverejňujeme na našom youtube kanáli.

Návšteva Oázy v Bernátovciach
V apríli sme navštívili útulok Oáza v Bernátovciach. Je to
miesto, na ktorom si človek veľmi silno uvedomí
vďačnosť za to, čo doteraz možno bral ako
samozrejmosť - že má kde bývať, čo jesť, že má pri sebe
ľudí, ktorí ho majú radi a ktorí ho podržia a podporia.
V Oáze žijú ľudia, ktorí o toto všetko prišli. Pán farár
Gombita spolu s ďalšími sociálnymi pracovníkmi a
dobrovoľníkmi sa snažia vytvoriť podmienky, aby títo
ľudia mohli začať žiť novým životom. Sme radi, že sme sa mohli na toto miesto pozrieť osobne
a spoznali sme otca Gombitu. Ľuďom v Oáze sme pomohli aspoň už nenoseným oblečením,
ktoré sme im v deň návštevy priniesli.
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Náš obchodík – verejná zbierka
Priaznivci krásnych voňavých mydielok a iných vecí, ktoré sa u nás v DSS vyrábajú sa potešili,
pretože sme v marci otvorili „Náš obchodík“.
Za dobrovoľný príspevok do pokladničky si mohli „nakúpiť“
mydielka, výrobky z keramiky, či stromčeky šťastia. Všetko
vyrobené ručne našimi klientmi. Obchodík sa nachádza pri
recepcii a je riadnou ohlásenou verejnou zbierkou, ktorá
bude trvať až do marca 2019. Vyzbierané peniaze použijeme na aktivity zamerané na rozvoj
kreatívnych (aj iných:)) zručností členov našej Partie:) a na kúpu materiálu na výrobu ďalších
predmetov.

Aj náš život je dôvodom na oslavu
V apríli sa na Hlavnej ulici v Košiciach konala akcia s názvom "Tvoj život je dôvod na oslavu."
Organizovali ju "prolife" aktivisti, ktorí chceli akciou
poukázať na hodnotu každého života od jeho počatia.
Nás na akciu pozval o. Dušan Škurla, ktorý k nám do
DK chodí každý mesiac, aby sme sa spoločne mohli
zamýšľať nad zmyslom života a našim prežívaním. Na
tejto akcii nám dal bohatý priestor prehovoriť k
účastníkom, ktorý sme radi využili na osvetu o
správnom prístupe k človeku s postihnutím a jeho životu. Za tento priestor o. Dušanovi
ďakujeme.

Kurz fotografovania
Byť fotografom nie je náročné. Byť dobrým
fotografom už ale trochu áno. Aj preto sa naše
kolegyne, absolventky mediálnej školy, rozhodli
zorganizovať kurz fotografovania. Povedali nám
o správnej kompozícii fotky, zaostrení, svetelných
podmienkach a množstve ďalších faktorov, ktoré
vplývajú na kvalitu fotky. Od teórie sme následne
prešli k praxi, vybehli von a fotili všetko čo sa hýbalo i nehýbalo.

Jarné práce v záhradke
Na jar sa nám zobúdza príroda, ktorej máme našťastie v/pri našom klube dostatok. Jarné
slnečné dni sme trávili v záhrade, kde sme vyčistili
jazierko, pripravili hriadky a zasiali zeleninu. Taktiež
sme zbierali púpavy, z ktorých sme pripravili chutný
med. Keďže chceme využívať našu záhradku čo
najčastejšie, rozhodli sme sa tam vytvoriť priestor na
oslavy, posedenia a iné spoločné aktivity.
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Burza kníh
Burzy kníh vo Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach
sa zúčastňujeme pravidelne. Nikdy z nej neodídeme
naprázdno, každý si stále niečo zaujímavé z ponuky
lacných kníh nájde. V knižnici okrem toho prebiehala aj
zaujímavá výstava fotografií Zo života bocianov.
Nádherné zábery vytvoril Štefan Vilček, ktorý sa už
niekoľko rokov venuje fotografovaniu prírody, najmä vtáctva. Radostné chvíle sme prežili aj v
Aide, kde nás pozval Slavko pri príležitosti svojich menín.

Svätá omša za ľudí so ZP a chorých
Tradične každoročne posledný v mesiaci májový
štvrtok sa konala sv. omša za život. Na túto nás
pozval o. Dušan a bola obetovaná za ľudí so
zdravotným postihnutím, či iným zdravotným
problémom. Hlavným celebrantom a kazateľom
bol o. Marián Kašaj, s ktorým sa mnohí z nás
osobne poznajú. Otec Marián ako seminarista
pravidelne navštevoval Detský klub a vykonával u nás pastoráciu. Sme radi, že sme sa po
rokoch mohli opäť stretnúť a v priateľskej atmosfére sa po sv. omši porozprávať na spoločnom
agapé. Sme mu vďační aj za povzbudivé slová, ktoré nám adresoval v homílii.

MÁJ
Stretnutie s poslancami sociálneho výboru NR SR
Zúčastnili sme sa prostredníctvom našich zástupcov-kolegov
Jána Podhájeckého a Michala Kunca diskusného stretnutia s
poslancami výboru NR SR pre sociálne veci, ktoré sa konalo
k pripravovanej novele zákona č. 447/2008 Z.z o peňažných
príspevkoch na kompenzáciu ŤZP. Pripomienky k návrhu novely
predniesli za "okrúhlym" stolom spolu so zástupcami ďalších
mimovládnych organizácií. Poslanci vyslovili na stretnutí
pochopenie a podporu v presadení týchto pripomienok. Veríme,
že jednota, koordinácia a spolupráca združení prináša ovocie v
podobe zlepšenia životných podmienok pre ľudí s ŤZP, ich rodiny, ako aj osobných asistentov.

Výlet na Bankove a zber odpadu
V ekologických aktivitách pokračujeme naďalej. V máji sme zašli na Bankov, kde sme najprv
pozbierali odpadky a neskôr sa posilnili pri spoločnej opekačke.
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Počas nej sme sa porozprávali a naplánovali ďalšie
výlety a akcie.
Krásne prostredie sme tiež využili na športovanie. Na
našej planéte nám záleží a preto sme sa dohodli, že
v podobných aktivitách nepoľavíme.

Diskusné stretnutie na SSOŠ Bukoveckej
Niekoľkí zástupcovia našej partie sa zúčastnili
diskusného stretnutia na SSOŠ Bukoveckej so študentmi
1. až 4. ročníka z odboru sociálno-výchovný pracovník. V
úvode stretnutia sme oboznámili študentov s našou
prácou v DSS a najdôležitejšími nástrojmi, ktoré pri práci
využívame (Dokumentárne štúdio Klubius, časopis
Klubčík, FB stránka Partia z DK). Predstavili sme im aj
osobnú asistenciu ako najvhodnejší nástroj na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP a
podporu nezávislého života.
Túto príležitosť sme využili aj na osvetu v oblasti etikety správania sa k ľuďom na vozíku.
Študentom sme pustili aj niekoľko videí na túto tému z našej videotvorby.
V závere sme dali priestor na diskusiu a odpovedali sme prítomným na otázky týkajúce sa OA.

Diskusia o novele zákona o kompenzáciách ŤZP
9. mája sa v NR SR dostala novela zákona o kompenzáciách do prvého čítania. Na tento istý
dátum bolo naplánované verejné zhromaždenie
pred NR, ktorú organizovali spolupracujúce
mimovládne organizácie. My z Detského klubu sme
sa pre veľkú diaľku osobne nezúčastnili.
Zorganizovali sme však informačno diskusné
stretnutie, kde sme si odprezentovali doterajšie
etapy novelizácie zákona č. 447/2008 Z.z. Po
prezentácii sme krátko podiskutovali a následne si
naživo pozreli prenos z NR SR, kde sa spomínaná novela zákona prejednávala v prvom čítaní.
Prezentácia je na adrese http://www.dkke.sk/dokumenty/PPS_447.pptx.

Školenie žurnalistiky
Po kurze fotografovania sa naše kolegyne,
absolventky mediálnej školy, rozhodli zorganizovať
kurz žurnalistiky. Povedali sme si o základných
zásadách písania článkov, ich uverejňovaní a
propagácii. Konkrétnejšie sme sa zaoberali tým, čo je
potrebné mať na pamäti, keď prispievame do nášho
časopisu Klubčík.
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Videorecenzia na mapu bezbariérovosti mesta Košice
Náš pohľad a naše postrehy k mape bezbariérovosti mesta Košice sme zahrnuli do
videorecenzie, ktorú sme uverejnili na našom youtube a odoslali kompetentným
"administrátorom" tejto mapy. Akákoľvek aktivity mesta v tejto oblasti je vítaná a preto sme
sa snažili len o konštruktívnu kritiku. Chceme, aby sa raz z tejto mapy stal použiteľnejší nástroj
a predovšetkým, aby sa stávalo čoraz menej úsekov pre vozíčkara nezjazdných. Hoci má mapa
niekoľko múch, takúto aktivitu mesta chválime a podporujeme.

Medzinárodný športový vyzývací deň – ALPINKA
Pri príležitosti Medzinárodného športového vyzývacieho dňa, ktorý
bol 27.5.2018 sme usporiadali v krásnom prírodnom prostredí na
Alpinke športový deň. Aj my sme sa pripojili k množstvu ľudí na celom
svete, ktorí chcú urobiť niečo pre svoje zdravie. Spoločnosť nám robili
aj praktikantky zo SSOŠ Bukoveckej. „Vyšáliť“ sme sa mohli pri
zorbale, bedmintone, futbale či hádzaní lopty. Okrem športovania
sme samozrejme nevynechali tradičné opekanie. Sme radi, že aj my
sme sa takto zapojili do Medzinárodného športového vyzývacieho
dňa.

Výlet do Ružomberka
Teplé počasie sme využívali na častejšie výlety. Navštívili sme
aj Ružomberok, krásne mesto ležiace v ochrannom pásme
NP Nízke Tatry a Veľká Fatra. Pani sprievodkyňa si pre nás
pripravila 2,5 hodinovú prehliadku mesta. Oboznámila nás s
jeho históriou, porozprávala nám o významných
osobnostiach mesta, akými boli napr. Andrej Hlinka, Ľudovít
Fulla, Dušan Makovický a mnohí ďalší. Navštívili sme aj
Liptovské múzeum, ktoré malo síce nekonečne veľa schodov, ale vďaka ochotným asistentom
sme si všetci mohli pozrieť zaujímavé expozície.

V divadle na Uja Váňu
V máji sme si pozreli divadelné spracovanie hry Ujo
Váňa od najvýznamnejšieho svetového dramatika
Antona P. Čechova. Predstavenie bolo o demaskovaní
snov a o prebudení sa z nich. Po kultúrnom zážitku
sme si vychutnali pohodovú atmosféru mesta, slnko a
spoločné rozhovory pri obedňajšom občerstvení. Je
potrebné, aby sa ľudia so ZP zapájali a zúčastňovali
kultúrneho a spoločenského diania.
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JÚN
Inklúzia v praxi
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.

Jún v záhradke
Počas príjemných slnečných dní pracujeme v záhradke,
aj v okolí nášho zariadenia. V posledných dňoch sme
stihli toho veru dosť:). V zeleninovom záhone sme
pozbierali úrodu - krásne veľké reďkovky. K paradajkám
a hrášku sme dali palice, poliali sme bylinkový aj
zeleninový záhon, vyčistili jazierko, pohrabali seno,
vypleli burinu zo záhona aj z chodníka,... Máme radosť z aktívneho pohybu na čerstvom
vzduchu a z toho, že sa naša záhradka stáva krajšou každým dňom.

Rallye Opatovská
Vo štvrtok 7.júna si niektorí z nás nostalgicky zaspomínali na detské a školské časy. Mnohí z
našich klientov totiž navštevovali Spojenú školu na
Opatovskej ceste 97. V tento deň sme sa do priestorov
školy po rokoch vrátili a vychutnali si každoročnú
športovú akciu "Rallye Opatovská - Žiť na plný plyn".
Toho roku to bol už 21. ročník obľúbenej akcie pre
všetkých terajších aj minulých študentov, ich rodičov
a priateľov školy. S myšlienkou organizovať niečo také
prišli pred rokmi spevák a hudobník Erik Aresta a
Košičanka Anetta Smitková, ktorá sa venuje charitatívnym činnostiam. Počas rally si za volanty
áut sadajú osobnosti športového, kultúrneho a spoločenského života. Posádku tvoria prevažne
súčasní žiaci s telesným postihnutím.
Túto akciu sme si užili tiež "na plný plyn". Postretávali sme mnoho priateľov, bývalých učiteľov
a samozrejme sme sa odfotili s osobnosťami a stálicami Rallye Opatovská.
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Športový deň bez bariér
11. júna sme sa zúčastnili športového podujatia s názvom „ŠPORT BEZ BARIÉR“, ktorého
usporiadateľom bolo mesto Košice, Mestská časť
Košice – Juh a Rada seniorov mesta Košice. Podujatie
sa konalo pod záštitou primátora mesta Košice v
Športovo zábavnom areáli na Alejovej ulici v Košiciach.
Cieľom bolo podporiť športovú aktivitu v rôznych
športových disciplínach, vytvárať dobré medziľudské
vzťahy a športovať v duchu fair – play. K športovej
atmosfére a dobrej nálade sme prispeli aj my. Zasúťažili sme si v rôznych disciplínach: stolný
tenis, šípky, hod na plechovky, hod na cieľ, petangue alebo aj slalom na vozíkoch. K veselej
nálade a k športovým výkonom prispela svojimi melódiami aj hudobná skupina.

Beseda s paraolympionikom Imrichom Lyócsom
Náš Detský klub poctil svojou návštevou
paraolympijský športovec v lukostreľbe, Imrich
Lyócsa. Počas besedy nám porozprával o
dôležitých okamihoch zo svojho života, ukázal
nám štyri z množstva svojich medailí. Medzi nimi
aj zlatú a bronzovú z paraolympijských hier (z
Atén a Sydney). V druhej časti nášho stretnutia
sme mali možnosť pozrieť si a „ohmatať“ profesionálne luky aj s príslušenstvom. Spomenul aj,
že sa aktuálne venuje curlingu na profesionálnej úrovni, je členom Slovenskej paraolympijskej
reprezentácie. V závere nás všetkých povzbudil k aktívnemu prístupu k životu. Svojim
pozitívnym životným postojom a energiou je bezpochyby inšpiratívnou osobnosťou
slovenského športu.

Beseda so skautmi
Pozvanie na besedu prijali skautky Anička
Fabianová a Aďka Čikotová zo 68. zboru Biele vrany
z Košíc. Zo srdca im ďakujeme za priblíženie života
a činnosti skautov. Veľmi nás oslovila myšlienka,
ktorú majú pred sebou ako cieľ, pretože aj nám je
veľmi blízka. Snažia sa byť aktívni, rozvíjať najprv
seba a pomáhať aj iným zlepšovať sa po každej
stránke - intelektuálnej, telesnej, emocionálnej, duševnej i duchovnej. Chránia prírodu,
kultúru, vážia si iných ľudí a pomáhajú ako dobrovoľníci, kde len môžu. Neboja sa výziev, sú
pripravení čeliť akejkoľvek námahe a nedajú sa ničím odradiť. Sme veľmi radi, že sme mohli
bližšie spoznať skauting a veríme, že niekedy v budúcnosti sa nám podarí stretnúť na nejakej
spoločnej dobrovoľníckej akcii.
28

Konferencia o nezávislom živote v Bratislave
Nadácia SOCIA, RPSP, Jana Žitňanská a Národná rada občanov so ZP zorganizovali konferenciu
„NEZÁVISLÝ ŽIVOT – čo to znamená“ - v piatok 22. júna 2018 v hoteli Saffron v Bratislave.
Záštitu nad celou konferenciou prebral prezident
SR, Andrej Kiska. Na konferenciu zorganizovanú
týmito organizátormi a s tak dôležitou témou sme
sa museli vybrať, hoci je Bratislava ďaleko!
Obsah a výstup z konferencie sme prediskutovali
na pracovnej skupine (PraSk). Odprezentovali sme
si ilustrovaný komentár k 19. článku Dohovoru OSN
o právach osôb so ZP, ktorý preložili a dali do tejto
podoby organizátori konferencie. Následne sa mohol
opäť každý vyjadriť, ktoré z pomocných nástrojov
považuje pre svoj potenciálny nezávislý život za kľúčové.
Aby sa mal možnosť každý k jednotlivým nástrojom
vyjadriť (aj rodičia, osobní asistenti,..), prípadne k nim
doplniť svoje postrehy, dohodli sme sa na zorganizovaní
Dní nezávislého života.

JÚL
Jánske ohne na Alpinke
Pôvodný júnový termín tradičnej akcie Jánske ohne
nevyšiel kvôli počasiu. Na Alpinku sme sa teda
vybrali začiatkom júla. Zažili sme opäť príjemnú
atmosféru spoločného posedenia, plánovania pri
Jánskych ohňoch. Zasúťažili sme si, zašportovali a
oprášili si vedomosti z histórie našej vlasti.
Samozrejme nechýbala ani tradičná opekačka.

Túra na Rainerovu útulňu
Najväčším výletom roku 2018 bola túra na Rainerovu
chatu vo Vysokých Tatrách. Najprv sme sa presunuli
vlakom do Popradu, odtiaľ Tatranskou električkou
do Starého Smokovca. Bezbariérovou lanovkou sme
sa následne vyviezli na Hrebienok a odtiaľ sme sa
vydali na najstaršiu tatranskú chatu. Trasa je síce
označená ako bezbariérová, no v skutočnosti sme si
všetci riadne zamakali. Stálo to však za tú námahu. Krásne výhľady, svieži tatranský vzduch,
parádne počasie no a samozrejme skvelá partia. Tešíme sa, že aj naši klienti na invalidných
vozíčkoch zažili dobrodružnú cestu a mohli sa pokochať krásami nášho Slovenska.
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Grilovačka a sedemnásobná oslava
Záhrada, ktorú sme skrášľovali celé leto nám poslúžila na veľkú oslavu spojenú s grilovačkou.
Naše tri Peťky, Peťko a Pali mali meniny. Martinka a dobrovoľníčka Aďka zase nedávno
narodeniny. Osláviť sme sa to rozhodli spolu. Nakúpili
sme špekačky, klobásky, hermelín a rôzne iné
pochutiny na záhradnú gril-párty. Oslavou sa niesol
hlasný smiech, dobrá nálada a vôňa grilovaných
špecialitiek. Spoločné chvíle majú stále svoje čaro,
pretože si uvedomujeme, že okrem svojich rodín
máme jednu veľkú, spoločnú rodinu, Partiu z DK.

Prehliadka historickej radnice mesta Košice
Vďaka pánovi Čisárikovi, dlhoročnému správcovi priestorov Historickej radnice mesta Košice,
sme mohli navštíviť túto barokovo-klasicistickú
stavbu mestského palácového typu z rokov 17791780. Absolvovali sme veľmi peknú prehliadku.
Dozvedeli sme sa množstvo faktov z dávnej i menej
dávnej histórie tejto budovy. Pán Čisárik nám
ochotne a trpezlivo odpovedal na naše otázky, za
čo mu veľmi pekne ďakujeme. Mohli sme si
vyskúšať primátorské taláre, nazrieť do ozdobnej kroniky aj návštevnej sály. Ďakujeme mu za
sprostredkovanie a sprevádzanie počas zaujímavej exkurzie.

Adopcia zvierat z Košickej ZOO
Júnová návšteva ZOO nás podnietila k spoločnej
symbolickej adopcii niektorých zvierat. Ku dňu
4.7.2018 sme sa na jeden rok stali adoptívnymi
rodičmi hneď dvoch milých zvierat - Gekóna
obrovského a Užovky amurskej! Tešíme sa, že sme
mohli týmto symbolickým gestom a príspevkom
podporiť našu ZOO.

Kvíz o novele zákona o kompenzáciách
Začiatkom júla sme otestovali svoje znalosti o
zmenách, ktoré nastali od 1.júla novelou zákona
č.447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na
kompenzácie ŤZP. Po kvíze nasledoval krátky
seminár o tom, aké dodatky treba so svojimi
osobnými asistentmi podpísať a v čom sa zmenila
byrokracia po formálnej stránke.
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Nahratie rozhlasovej hry „Farma“
Niekoľko týždňov trvalo nahrávanie a spracovávanie
našej prvej rozhlasovej hry s názvom Farma. Túto hru,
ktorej téma sa netýka len sveta zvierat, si môžeme
vypočuť na našom youtube. Tento (ne)obyčajný príbeh
je o zajacoch, ktoré boli kvôli svojmu neobvyklému
vzhľadu terčom posmechu a odmietania zo strany
ostatných zvierat na farme. Rozhlasová hra je o tom, ako sa s tým vysporiadali a čo museli
urobiť, aby sa postoje ostatných zvierat zmenili.

Návšteva „Fascinujúceho sveta pavúkov a škorpiónov“
Vo Východoslovenskom múzeu bola v júli zaujímavá výstava s názvom Fascinujúci svet
pavúkov a škorpiónov. Rozhodli sme sa, že si ju pôjdeme pozrieť. Videli sme mnoho zvláštnych
tvorov a dokonca sme mali možnosť odfotiť sa s nimi. Samozrejme tie živé boli v teráriách.
Viacerí klienti, ak sa chceli zúčastniť, museli prekonať svoj strach z pavúkov a iného hmyzu.
Všetko dopadlo dobre a aj tí, ktorí sa spočiatku báli, svoju účasť neľutovali.

Dni nezávislého života 2018
Ako súčasť výstupov konferencie s názvom „Nezávislý život – čo to znamená“, sme
zorganizovali pre klientov, ich osobných asistentov
aj rodinných príslušníkov akciu Dni nezávislého
života. V prvom dni sme sa zamerali na Dohovor
OSN o právach osôb so ZP. Druhý deň sme venovali
zadefinovaniu nezávislého života a jeho nástrojov.
Po jednotlivých blokoch prebiehala diskusia a sme
radi, že sa jej zúčastnili aj rodičia našich klientov.
Cieľom nášho pôsobenia v sociálnych službách je
totiž práve zvýšenie možností plnohodnotného
začlenenia ľudí s ŤZP, našich klientov, do samostatného/nezávislého života v spoločnosti.

Bowling v Cool Bowlingu
V roku 2018 sme začali intenzívnejšie trénovať bowling.
Naši klienti s mentálnym postihnutím, ale aj mnohí
s telesným, si tento šport mimoriadne obľúbili. Našli
sme v našom meste vhodné prostredie (Cool Bowling)
pre trénovanie tohto športu. Chceme pokračovať
v rozvíjaní takejto aktivity a radi by sme aj
prostredníctvom bowlingu začlenili niektorých našich
klientov do miestnej komunity hráčov. Určite budeme v tomto športe pokračovať a hľadať
možnosti spolupráce s vedením podniku za účelom sprístupnenia tohto športu širšej komunite
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ľudí s telesným postihnutím. Posnažíme sa o debarierizáciu podniku a zabezpečenia spúšťacej
rampy pre ľudí s ťažkým postihnutím rúk.

AUGUST
Navštívili sme Skalnaté pleso vo Vysokých Tatrách
7. augusta sme niektorí členovia našej Partie z DK
absolvovali úžasný a dobrodružný výlet na Skalnaté
pleso. Účelom tejto našej cesty bolo zmapovať
architektonické bariéry, prístupnosť lanoviek,
chodníkov a ciest. Niektoré lanovky nás prekvapili
úzkymi dverami. Bolo ťažké sa do nich
s vozíkom dostať, no napokon sme to zvládli.
Po návrate zo Skalnatého plesa domov sme všetci
cítili veľkú únavu, no zároveň sme boli šťastní a hrdí na to, že sme to dokázali. S radosťou
môžeme konštatovať, že máme prejdenú ďalšiu časť našich krásnych Tatier.

Bardejovský jarmok
Aj v roku 2018 sme navštívili starobylé
historické mesto Bardejov, kde sa konal už 47.
ročník novodobého Bardejovského jarmoku.
Program bol pestrý, prezreli sme si množstvo
stánkov, Uličku remesiel, kde sme obdivovali
ukážky tvorby ľudovoumeleckých výrobkov.
Pozreli sme si aj vystúpenia hudobných skupín,
folklórnych súborov, domácich i zahraničných
hudobných kapiel. A samozrejme nesmeli sme chýbať na zábavných atrakciách a pri stoloch s
gurmánskymi pochúťkami.

Natáčanie s RTVS
Koncom augusta nás oslovil redaktor RTVS
Matej Hudák. Natáčal reportáž o stave
mostíka ponad Mlynský náhon a požiadal nás
o vyjadrenie. My sme príležitosť využili a
upozornili aj na zlý stav chodníkov na
Ťahanovských riadkoch. Sme vždy radi ak sa o
„naše“ témy zaujímajú médiá a oslovia nás.
V dnešnej dobe sa k zmenám bez mediálneho
nátlaku dopracováva ťažšie.
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Výroba mydielok
Najčastejšie opakujúcou sa tvorivou aktivitou v roku
2018 bola výroba mydielok. Klienti si prácu s týmto
materiálom obľúbili a mydlové výrobky išli na odbyt aj
v „Našom obchodíku“ (verejnej zbierke). Postupne sme
sa vo výrobe zdokonaľovali, čo vidieť aj na farebných
prevedeniach ručne robených mydiel. Koncom roka
sme sa pustili aj do výroby tekutých mydiel.

Počítačový kurz
Pestrosť aktivít rozšíril v auguste počítačový kurz.
Účastníci - naši klienti sa dozvedeli viac
o jednotlivých komponentoch stolného počítača,
mohli si ich „ohmatať“ a na vlastné oči uvideli
zostavovanie
počítača
od
rozbaľovania
komponentov až po inštaláciu operačného
systému. Viacerí klienti vyjadrili záujem vzdelávať sa v technickej oblasti naďalej. Niektorí sa
rozhodli, že si nakúpia komponenty a poskladajú svoju vlastnú počítačovú zostavu. Školenia
(nielen) pre chlapov budeme určite organizovať aj naďalej.

Práce v záhrade
Koniec letného obdobia sa niesol v znamení
dokončovania
údržby
záhrady nášho DSS. Po
celosezónnej práci sme
mohli vyjadriť spokojnosť
s rozsahom vykonaných
prác ako aj s ich kvalitou.
Naša spoločná záhrada
nám tak môže slúžiť na vonkajšie aktivity, oslavy, športovanie, záhradkárčenie či relaxáciu.

SEPTEMBER
Beseda so študentmi SZŠ
na Kukučínovej ulici
Začiatkom septembra sme už tradične navštívili
Strednú zdravotnícku školu na Kukučínovej ulici
v Košiciach, aby sme dskutovali so študentom
fyzioterapeutmi o osobnej asistencii, bariérach
a ľudských právach. Cítime potrebu viac

33

komunikovať a spolupracovať so školami, pretože mladí ľudia sú budúcnosťou našej
spoločnosti.

Projekt „Deti nepočkajú“
Z Detského klubu v septembri odišla krabica plná
lodičiek(cca 2000) z papiera, z toho 50 sme vyrobili
my. Ak sa niekto čuduje prečo sme to urobili, tak
odpoveď znie - preto, lebo nám záleží na dobrých
školách.
Na lodičkách boli napísané želania, nápady, túžby, ako by mali vyzerať dobré slovenské školy.
Organizátorom akcie/projektu s názvom "Deti nepočkajú" je občianska iniciatíva Kvalitné
školstvo. Na web stránke kvalitneskolstvo.sk sú uvedené všetky informácie o tejto iniciatíve a
jej činnosti. Tešíme sa, že sme mohli podporiť dobrú vec, budeme v tom pokračovať, lebo za
stav spoločnosti sme zodpovední všetci, teda aj my.

Výlet na Štrbské pleso
V polovici septembra sme po nejakom čase opäť
navštívili Vysoké Tatry. Cieľom cesty bolo tentokrát
dostupnejšie Štrbské pleso. Až na jeden kopček
bola trasa bezbariérová a preto sa tam ešte určite
niekedy vrátime. Napriek problémom jednej
polovice cestujúcich kvôli meškaniu vlaku, sme si z
výletu doniesli pekné zážitky. Tí, ktorí išli vlakom už
ráno, sa stihli prejsť okolo celého plesa, ochutnať vysokohorskú gastronómiu aj nakúpiť
suveníry.

Boccia Open v ZOM Prešov
V stredu 19. septembra nás v Prešove reprezentovala
skupinka amatérskych boccistov na otvorenom turnaji,
ktorý organizovali naši kamaráti zo združenia ZOM
Prešov. Bola to naša prvá skúsenosť s novou rampou,
ktorú sme zakúpili vďaka podpore SPP (projekt Opora).
Vďaka novej rampe si budú môcť zahrať bocciu aj naši
klienti s ťažkým telesným postihnutím horných končatín.

Chráňme si život
Tak sa volala akcia zameraná na edukačnú prezentáciu našich záchranných zložiek. Vo svojich
priestoroch na Užhorodskej ulici ju organizoval Denný stacionár Foresta Gumpa. Pozvaní boli
mladí dospelí klienti sociálnych služieb.
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Stanoviská boli tri – záchranárske, hasičské a
policajné. Na každom bol odborný personál, ktorý
nám jednoduchšou formou priblížil činnosť danej
zložky a základy správania sa v krízovej situácii. Mohli
sme si taktiež odskúšať podanie predlekárskej prvej
pomoci, obliecť hasičskú výstroj, či „nafúkať“ do
drägeru (testeru na prítomnosť alkoholu v dychu).
Teóriu a prax doplnili súťaže. Celá akcia končila
napoludnie. Odniesli sme si z nej nové vedomosti, kontakty a zážitky.

Exkurzia študentov z Teologickej fakulty KU
Na konci septembra boli v našom zariadení na exkurzii študenti sociálnej práce. Porozprávali
sme sa o našej organizácii, o službách ktoré poskytuje, o dôvode jej vzniku. Zmyslom exkurzií
je rozšírenie obzoru študentov, zoznámenie sa s ľuďmi so zdravotným postihnutím, inšpirácia
študentov (veríme, že mnohí z nich budú svoje
budúce povolanie považovať za svoje poslanie,
rovnako ako my. Prešli sme spoločne celé
zariadenie, priestory materskej školy, liečebnej
rehabilitácie, DSS. Záleží nám na budúcich
sociálnych pracovníkoch, preto sme radi, že
môžeme trochu prispievať k ich vzdelávaniu.
Ďakujeme pani docentke Lýdii Leškovej, ktorá k
nám študentov posiela, za dlhodobú veľmi dobrú spoluprácu.

OKTÓBER
Karaoke párty v DK
Medzinárodný deň hudby, ktorý je každoročne
začiatkom októbra, sme oslávili spevom, hudbou a
tancom. V telocvični sme zorganizovali karaoke párty.
Vystúpili sólisti, duá aj skupiny, každý si mohol
zaspievať. Hudba má na každého veľmi pozitívny vplyv upokojuje, zlepšuje náladu, dokonca podľa výskumov
posilňuje aj náš imunitný systém. Túto akciu si, pre veľký
úspech, ešte niekedy radi zopakujeme.

Burza kníh a začiatok spolupráce s knižnicou
Burzy kníh sa zúčastňujeme niekoľko krát do roka. Táto však bola výnimočná tým, že nás
oslovila vedúca služieb knižnice p. Mgr. Anna Harkabusová a ponúkla nám spoluprácu medzi
Verejnou knižnicou Jána Bocatia a našim zariadením.
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Na začiatok sme si dohodli prvú návštevu, aby sme
si vzájomne mohli porozprávať o našej činnosti,
úlohách, poslaní, priestoroch a ich dostupnosti.
Práve prístupnosť Verejnej knižnice na
Hviezdoslavovej ulici v Košiciach môže byť
príkladom pre iné verejnosti dostupné budovy.
Spolupráca je zatiaľ na začiatku, ale veríme, že z nej
bude osoh pre celú spoločnosť.

Spolupráca so SSOŠ Bukoveckou
Každý druhý týždeň k nám chodili aj v roku 2018 študentky/praktikantky - budúce sociálne
pracovníčky zo Súkromnej strednej odbornej školy na Bukoveckej ulici v Košiciach. Získavajú u
nás skúsenosti v práci s ľuďmi so ZP. Sme radi, že v našom zariadení poskytujeme príležitosť
na to, aby vznikali medzi ľuďmi so ZP a ľuďmi bez ZP stále nové prirodzené spoločenské
kontakty.

Návšteva z UPSVaR
V októbri do nášho zariadenia zavítal na
návštevu PhDr. Pavol Mutafov - riaditeľ
košického úradu práce, so svojou pani
kolegyňou z ÚP, JUDr. Danou Mazákovou.
Sme tomu radi, lebo máme s úradom
práce (s pracovníkmi, ktorých agenda
súvisí s našou činnosťou) dobrú spoluprácu pretrvávajúcu už roky a takýto jav (spokojnosť s
úradmi ) nie je bežný, skôr naopak. Rozprávali sme sa cca hodinu o tom, ako by sme v
ďalšom období zlepšili spoluprácu v prospech ľudí so zdravotným postihnutím. Tešíme sa
záujmu všetkých ľudí, ktorí chcú prispieť k podpore ľudí so ZP a k spolupráci v prospech
spoločného dobra.

Jesenné tvorivé dielne
Krásne diela sa dajú vytvoriť aj z materiálu, ktorý
ponúka jesenná príroda. Využili sme príjemné
jesenné počasie na prechádzku v prírode, z ktorej
sme si priniesli žalude, šišky a iný prírodný materiál
na tvorivé dielne. Naši klienti spolu so študentkami,
našimi praktikantkami, vyrábali ikebany, ktorými
sme skrášlili recepciu aj iné miesta nášho zariadenia.

Návšteva bezobalového obchodu
Prvý bezobalový obchod, ktorý je v Košiciach otvorený od mája 2018 sme museli navštíviť aj
my. Viedlo nás k tomu poznanie, že keď chceme aby naša planéta ostala v čo najlepšom stave
36

a zdroje jej surovín potrebných k životu ostali zachovalé pre nás aj ďalšie generácie obyvateľov,
musíme sa trochu zamyslieť a prehodnotiť svoj doterajší spôsob nakupovania.
Sme radi, že v blízkosti centra Košíc sa nachádza tento
obchod, ktorý prispieva k tomu, aby sme svoju krajinu a
prírodu okolo mohli chrániť a tiež podporovať lokálnych
výrobcov, ktorých produkty sa v obchode predávajú.
Veríme, že obchodu sa bude dariť a stále viac ľudí bude
presvedčených o nevyhnutnosti takého nakupovania.

Exkurzia do Botanickej záhrady
Prírodu máme radi a do botanickej záhrady, ktorá je od nás vzdialená len pár minút cesty, sa
vraciame radi. Tentokrát nás zlákala fantastická výstava Magické svetielkujúce rastliny, ktorá
je prvá svojho druhu na Slovensku. Aj my sme mali možnosť obdivovať špeciálne ošetrené
rastliny, ktoré sa v tme rozžiarili a svetielkovali.

NOVEMBER
Rozlúčka s americkými priateľmi a privítanie nových
Na začiatku novembra nás navštívili naši americkí priatelia Greg a Cathie Schultzovci. Prišli sa
s nami rozlúčiť, pretože končia svoju dobrovoľnícku
misiu na Slovensku. Pripravili si pre nás zaujímavú
prezentáciu o svojej rodine a taktiež o svojej práci
na Slovensku. Odovzdali sme im koláž s fotkami
spoločne strávených okamihov aj mydielka, ktoré
sme pre nich vlastnoručne vyrobili. Ďakujeme veľmi
pekne!
Zároveň sme pár dní po rozlúčke privítali nový
manželský pár misionárov z Cirkvi Ježiša Krista Svätých
neskorších dní, Jamesa a Suzanne Holt(ových).
Zoznamovacie stretnutie prebehlo v príjemnej
atmosfére. Keďže sme za krátku dobu nestihli povedať
všetko o našej činnosti a poslaní, tešíme sa na ďalšie
návštevy a spoluprácu s novými misionármi.

Ponožkový október
Aj my sme podporili originálnu výzvu OZ Podaj ďalej
a zapojili sme sa do zbierky „Ponožkový október“.
Počas celého mesiaca sme zbierali ponožky (nové,
nepoužité) pre ľudí bez domova, ktoré potom náš
klient Jarko odovzdal zamestnancom OZ priamo
v Prešove.
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Moja dovolenka 2018
Množstvo zážitkov, ktoré sme zažili počas letného
obdobia, nás inšpirovalo k zorganizovaniu spoločného
zdieľacieho dňa s názvom Moja dovolenka. Každý si
mohol pripraviť prezentáciu fotiek z výletu alebo
dovolenky a sprostredkovať ostatným svoje zážitky.

Zbierka hodina deťom
Každoročne v novembri prebieha celoslovenská zbierka na podporu Nadácie pre deti
Slovenska, fondu Hodina deťom. Táto nadácia už dlhé roky podporuje naše aktivity – časopis
Klubčík a dokumentárne štúdio Klubius. Vďaka nim
môžeme robiť osvetu efektívnejšie, môžeme
zamestnávať šikovných mladých ľudí s telesným
postihnutím a napĺňať naše poslanie. Aj tento rok sa
z nášho zariadenia stalo koordinačné centrum pre
Košice. Prichádzali k nám študenti - dobrovoľníci z
košických škôl, aby u nás prepočítali a formálne
ukončili svoje zbierky. Bola to skvelá príležitosť na chvíľu ich zastaviť a osloviť.
Naši klienti v tento deň pomáhali pri všetkej činnosti a plne
sa zapojili. Okrem činnosti v koordinačnom centre sme
podvečer sami vyšli do ulíc, aby sme dali príležitosť ďalším
Košičanom prispieť do pokladničky. Pohybovali sme sa
v centre mesta a pred železničnou stanicou. Zbierka bola
úspešná a sme radi, že sme mohli aspoň takouto formou
sčasti „vrátiť“ Nadácii pre deti Slovenska jej podporu.

Seminár o ľudských právach
V deň konania zbierky Hodina deťom prebiehal v Detskom klube seminár. Lektormi boli
odborníci na ľudské práva a sociálne služby, JUDr. Maroš Matiašek a PhDr. Miroslav Cangár.
Seminár bol venovaný téme ľudských práv v kontexte Dohovoru o právach osôb so
zdravotným postihnutím. Súčasťou tohto
vzdelávania boli prípadové štúdie o porušení
ľudských práv a úspešnej právnej obhajobe.
Videli sme ako vyzerá prístup založený na
pochopení a rešpektovaní ľudských práv. My,
ako aj účastníci z iných organizácií sme uvítali
neformálnu atmosféru seminára a veľkú
prepojenosť na reálnu prax. Seminára sa zúčastnili zamestnanci DSS ako aj viacerí klienti
s telesným postihnutím.
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Vianočná pošta 2018
Do projektu Vianočná pošta sme sa zapojili aj v roku
2018. Naši klienti vyrobili krásne vianočné pohľadnice,
ktoré sme následne zaslali seniorom do rôznych
pobytových zariadení po celom Slovensku. S radosťou
podporujeme myšlienku prepájania starších osamelých
ľudí s „mládežou“.

DECEMBER
Vianočné pečenie
Spolu s decembrom prišla do DSS a celého Detského
klubu aj vianočná atmosféra. Tú bolo cítiť pri pečení
medovníkov aj vo vzduchu. Spoločne so študentkami
SSOŠ Bukovecká naši klienti napiekli medovníčky, z
ktorých sme následne vyrobili vianočné stromčeky ako
darčeky pre našich blízkych. Po vychladnutí sme ich
vyzdobili cukrovou polevou, každý podľa svojho gusta.

Návšteva Tatranského ľadového Dómu
Zimnú atmosféru Baziliky sv. Petra spolu s Berniniho kolonádou sme mali možnosť zažiť
v Tatranskom ľadovom dóme na Hrebienku. Tento tatranský
unikát je každým rokom majestátnejší. Obdivovali sme nielen
priečelie baziliky, ktorého výška je až 11,5m a ľadové sochy
anjelov v nadľudskej veľkosti, ale aj sklenené vitráže umelca
Achilleasa Sdoukosa, ktoré sú robené modernou
technológiou tavenia skla. Ľadovú krásu je možné zažiť až do
konca apríla 2019. Dostať sa do ľadového dómu bolo trochu
problematické. Išli sme v čase, kedy síce v Tatrách nebolo veľa snehu, no zrána bola
poľadovica. Našim cieľom bolo aj zmapovať, či je ľadový dóm prístupný pre vozičkárov. Zistili
sme, že vozičkári, ktorí nemajú radi adrenalín, by mohli ľadový dóm navštíviť radšej koncom
zimy, či začiatkom jari, kedy je menšia pravdepodobnosť výskytu poľadovice a nevhodných
podmienok.

Konať dobro môže každý
Aj tento rok sme boli urobiť radosť seniorom zo
Zariadenia opatrovateľskej služby na Ťahanovských
riadkoch. Tamojším obyvateľom sme spríjemnili
predvianočný čas pesničkami a malými darčekmi.
Hlavnou myšlienkou tejto návštevy bolo, že konanie
dobra väčšinou nevyžaduje veľké úsilie a náklady. Konať ho môžeme každý.
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Vystúpenie „Nebeského orchestra“
V rámci spolupráce so SSOŠ Bukovecká, sme mali
možnosť vidieť výsledok práce dramatického
krúžku tejto školy, pod vedením pani učiteľky Liany
Ivanovej. 25 študentov tejto školy, z ktorých
niektorí chodia ku nám na prax, nám predstavilo
svoje vystúpenie s názvom Nebeský orchester. V
závere sme sa mohli aj my stať súčasťou tohto orchestra. Ďakujeme študentom, že si našli čas
spríjemnili nám predvianočné obdobie.

Vianočné trhy v Prešove
Jednou z našich ďalších tradičných vianočných aktivít je aj
návšteva vianočných trhov v Prešove. Máme radi spoločnú
cestu vlakom, pretože už len počas nej zažijeme množstvo
zábavy. Vianočné špecialitky stánkarov, punč, trdelník,
vianočné koledy, to všetko dotvorilo príjemnú atmosféru.

Primátorský punč 2018
Mesto Košice, respektíve komisia ním zriadená, vybrala
v roku 2018 Detský klub ZPDaM ako jednu zo štyroch
organizácií, ktoré si medzi sebou rozdelia výťažok
z predaja Primátorského punču.
Aj na základe toho nám umožnili vyskúšať si jeho predaj
jeden deň v stánku na Hlavnej. Atmosféra bola skvelá.
Punč išiel na dračku a predávať ho bolo príjemné.
Vyskúšali sme si to na striedačku viacerí. Mali sme aj stálych zákazníkov, ktorí sa nápadne
podobali na členov našej Partie z DK .

Adventné stretnutie
Adventné stretnutie je každoročne poslednou veľkou
aktivitou. Aj tento rok sme sa stretli s klientmi, ich rodičmi,
osobnými asistentmi, dobrovoľníkmi
a priateľmi Detského klubu, aby sme
zhodnotili a zrekapitulovali to, čo
sme v roku 2018 zažili, zamysleli sa
nad svojim prežívaním a naplánovali
ďalšie aktivity na nasledujúci rok. Jedinečná vianočná atmosféra
dodáva tomuto stretnutiu a plánovaniu každý rok aj hlbší zmysel. Sme
vďačný za celý rok 2018 a tešíme sa na ten nasledujúci .
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II.
ZDRAVOTNÍCKE SLUŽBY

Špecializovaná ambulantná starostlivosť FBLR
Zariadenie SVLZ FBLR
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1. Špecializovaná ambulantná starostlivosť - FBLR
V roku 2018 bola lekárska rehabilitačná starostlivosť poskytovaná dvoma lekárkami, ktoré
striedavo ordinovali:
internistka - fyziatrička pre dospelých, odborná zástupkyňa pre ZZ
fyziatrička - pre deti i dospelých

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, perličkovým kúpeľom, biolampou, ergoterapeutickými
pomôckami, atď. Pre osoby s ťažkým telesným postihnutím sú k dispozícii inteligentné
rehabilitačné prístroje Motomed viva pre dospelých (2) a Motomed Gracille pre deti (1).
Pre vozíčkarov je v zariadení špeciálna osobná váha.
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Okrem odborného lekárskeho vyšetrenia
a liečebnej telesnej výchovy mali klienti
zdravotníckej služby k dispozícii vodoliečbu v
bezbariérovom bazéne s prístupovou rampou a
so zabudovanými podvodnými masážami.
Imobilní pacienti pri vstupe do bazéna môžu
použiť mobilný zdvihák alebo zdvíhací systém
Dan Hoist s diaľkovým ovládaním.
Zdravotnícka starostlivosť bola poskytovaná na báze zmluvného vzťahu so zdravotnými
poisťovňami a financovaná zo zdrojov zdravotného poistenia klientov (pacientov).

3. Príjmy a náklady na poskytovanie zdravotníckej služby
Financovanie zdravotníckej služby FBLR
8%

2%

Všeobecná zdravotná poisťovňa
Zdravotná poisťovňa Dôvera
Zdravotná poisťovňa Union
27%

63%

Ostatné príjmy

Náklady na poskytovanie zdravotníckej služby FBLR
1%

3%

1%

Mzdy, odvody

14%

Energie,voda
Služby, údržba

4%

Poistné, správne poplatky
Spotreba materiálu

77%

Poplatok za odpad, dane a ostné
poplatky

43

III.
PREDPRIMÁRNE
VZDELÁVANIE

Súkromná materská škola
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1. Poslanie a ciele našej materskej školy
Naša súkromná materská škola poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo
veku od dvoch do šiestich rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deťom
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Je zaradená do siete škôl a školských
zariadení Slovenskej republiky Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky.
Predprimárne vzdelávanie v našej materskej škole podporuje osobnostný rozvoj detí
v oblasti sociálno-emocionálnej, kognitívnej, perceptuálno-motorickej, pričom sa opiera
o tvorivo-humanistickú teóriu rozvoja osobnosti dieťaťa. Výchovno-vzdelávacia činnosť
uplatňuje celostný (holistický) pohľad na dieťa. Zámerom tohto prístupu je podpora
pozitívneho potenciálu každého dieťaťa, posilňovanie v jeho osobnostnom raste k ľudskosti,
múdrosti a tvorivosti. To všetko deťom sprostredkovať cez pozitívny postoj k životu, cez
vnímavosť ku kráse sveta. Materská škola pracuje podľa vlastného Školského vzdelávacieho
programu Čarovný svet, ktorý je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre
predprimárne vzdelávanie. Podľa nášho presvedčenia je dôležité deťom dávať podnety, dôkazy,
informácie o tom, že svet je krásny a sprevádzať ich v procese objavovania
Materská škola prevádzkuje dve triedy s kapacitou 20 a 15 detí. K priestorom materskej
školy patrí aj oplotený pozemok, záhrada s terasou, trávnatými plochami, pieskoviskom,
drevenou preliezačkou, hojdačkami, šmýkačkou, jazierkom, oplotenými a vyvýšenými
záhonmi, ovocnými stromami a kríkmi. Záhrada poskytuje bezpečné prírodné prostredie na
rôzne pohybové i relaxačné aktivity pre deti a na stretnutia s rodičmi detí materskej školy.
Materská škola má výdajnú školskú jedáleň a výdajné miesto. Materská škola má k dispozícií
telocvičňu na 1. nadzemnom podlaží budovy. Objekt, v ktorom sídli materská škola je
bezbariérový.
V januári 2018 do materskej školy bolo prijatých 35 detí. V septembri 2018 sa počet
prijatých detí zvýšil na 39 a k 31.12.2018 sa stav nezmenil – materskú školu navštevovalo
39 detí.
V Materskej škole sme kládli dôraz na spoluprácu s rodinou detí. Zapájali sme rodičov do
diania školy, organizovali sme formálne a neformálne stretnutia s rodinami, ako boli jarná
brigáda, koncoročný výlet, jesenná slávnosť a vianočná besiedka.

3. Výchovno-vzdelávacia činnosť v roku 2018
Výchovno-vzdelávacia činnosť sa opierala o Školský vzdelávací program „Čarovný svet“.
Dieťa je bytosť duchovno – duševno – fyzická, toto poznanie zohráva dôležitú rolu vo výchove
a vzdelávaní detí, upozorňuje na dôležitosť harmonického rozvoja kognitívnych a
nonkognitívnych schopností dieťaťa.
Harmonický osobnostný rozvoj dieťaťa je podmienený priaznivou výchovno-vzdelávacou
klímou, ktorá kladie dôraz na rozvoj tvorivosti pred pamäťovým učením, a v ktorej sa realizuje
učenie hrou. Pre materskú školu bolo dôležité pozitívne emocionálne prežívanie dieťaťa.
Uplatňoval sa princíp aktivity dieťaťa, pričom učiteľova aktivita spočívala v premyslenom
vytváraní podmienok na účinný sebarozvoj osobnosti dieťaťa.
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JANUÁR: „Vitaj Nový rok, tešíme sa na teba!“
Príchodom nového roka sme sa sústredili na rozvoj a
podporu tvorivého prístupu k životu, rozvoju sociálnych
zručností, emocionality. Nový rok „čaká“ na naše
prežívanie, na to, čím ho naplníme. Je na nás, ako ho
budeme prežívať. Spoločne sme si pripomenuli, že
môžeme prispieť k tomu, aby bol prichádzajúci rok krásny
– pre každého z nás, aj pre naše okolie. Najkrajší je svet
vtedy, keď sa snažíme byť „pomocníkom dobra“. Spoločne
s deťmi sme vyhľadávali príklady dobrých skutkov okolo
nás a možnosti byť
„pomocníkmi dobra“ v každodennom živote (pomoc
kamarátom so zdravotným postihnutím, starým
ľudom, chorým, slabým, prírode,...). Okrem
pomáhania sme sa učili hľadať krásu a radosť aj v
ďalších rozmeroch života -v krásach prírody v zime, v
zažívaní zimných radovánok (guľovanie sa, kontakt so
snehom, ľadom, šmýkanie sa – každé dieťa podľa
svojich možností). Rozprávali sme sa aj o tradíciách a
zvykoch, ktorými ľudia vítali nový rok. Učili sme sa o
kalendárnom roku, o jeho členení na mesiace, týždne, dni.

FEBRUÁR: „Fašiangy – čas radosti, veselosti.“
Venovali sme pozornosť tradičným kultúrno–ľudovým sviatkom, ktoré sú charakteristické pre
toto ročné obdobie – fašiangy. Prežívanie ľudových tradícií rozvíja povedomie o kultúre nášho
národa, o spolupatričnosti k nemu.
Radosť a veselosť typická pre fašiangy sa
prejaví v tvorivej činnosti detí – deti svoj
tvorivý potenciál realizovali v umeleckej
tvorbe. Obdobie fašiangov je ukončené
karnevalom (spev, hudobné vystúpenie detí,
hra na hudobných nástrojoch, tanec), na
ktorý si deti sami pripravili s rodičmi masky.
Príprava na prežitie sviatkov a karnevalu je
typická svojou pestrofarebnosťou, tým toto obdobie prispieva k zameraniu pozornosti detí na
svet farieb. Venovali sme sa objavovaniu ich vlastností, mohli s nimi experimentovať (v rámci
rôznych výtvarných techník).
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MAREC: „Veľká noc“
Spoločne s deťmi sme prežili sviatky Veľkej
Noci, snažili sme sa precítiť ich význam (na
úrovni primeranej deťom). Pozornosť sme
venovali ľudovým tradíciám spojeným s
Veľkou Nocou, spievali sme ľudové piesne,
recitovali básničky, skrášľovali spoločné
priestory, vyrobili sme veľkonočné ozdôbky
(kraslice, korbáč, pohľadnice,...).Veľká Noc
ako oslava života.

Apríl: „Vitaj jar.“
Deti získavali vedomostí o prírode, o javoch, rozvíjali sme ekologické cítenie detí. Vnímali sme
prichádzajúcu jar ako nové ročné obdobie, jej atmosféry,
prebúdzanie prírody. Pozorovali sme púčiky, prvé kvietky,
listy, hmyz, vtáčikov, počasie. Učili sme sa spoločne byť
vnímavými
voči
kráse
prírody,
radovať sa z jej
prejavov a darov,
vnímať, že sme jej
súčasťou. Príchod
jari sme oslávi
jarnou slávnosťou,
na ktorej sme
sadili semienka rastlín ako symbol života. Deti si v triede zasadili hrášok, o ktorý sa denne
starali a polievali. Keď rastlinky narástli, vysadili sme ich do záhrady.

Máj: „Staráme sa o záhradu.“
Našim cieľom v tomto mesiaci bolo rozvíjanie vzťahu detí k prírode, k všetkému živému,
základy starostlivosti o prírodu, uvedomenie si
dôležitosti ochrany prírody, ekologického
prístupu. Deti spoznávali záhradu, učili sa, že
všetko živé potrebuje starostlivosť. Vnímali, že
existuje veľa druhov rastlín, každá potrebuje
niečo iné (veľa/málo svetla, veľa/málo vody,
primeraný priestor,...).
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Pani učiteľky s deťmi zasadili okrasné a úžitkové rastliny (zelenina,
bylinky), deti sa naučia niektoré pomenovať. Všímali sme počasie,
jeho prejavy v rôznych ročných obdobiach, ale aj počas dňa (ráno
je chladnejšie ako na obed, býva rosa,...). Deti vyrobili „Búdku
dobrých prianí pre prírodu“, kde mohli napísať alebo kresbou
vyjadriť svoju vďaku a prianie pre prírodu.
Zorganizovali sme jarnú brigádu v záhrade materskej školy pre
rodičov a detí, kde spoločne sme skrášľovali naše vonkajšie
prostredie a sadili rastlinky.

JÚN: „Lúčime sa s predškolákmi.“
Koniec školského roku v materskej škole je pre
predškolákov významná chvíľa – od septembra už
nebudú škôlkári, budú školáci. Pripravujú sa na novú
situáciu, na nové povinnosti. Organizovali sme
koncoročná slávnosť, na ktorej sme sa rozlúčili so
svojimi kamarátmi zo škôlky, s tetami učiteľkami.
Dostali ocenenie svojej práce v škôlke, a rôzne
pozitívne priania do školského obdobia života. Ako
predškoláci, tak aj deti, ktoré v škôlke ešte ostávajú,
majú príležitosť pocítiť, aká slávnostná vec je začať
chodiť do školy. Slávnosť prebiehala za účasti rodičov.
Deti obdarovali svojich spolužiakov predškolákov
vlastnoručne vyrobeným darčekom a rodičov potešili
prednesom detskej pohybovej hry.

JÚL: „Čo nám lúka núka.“
Spoznávali sme svet lúky – rastliniek, hmyzu, všetkého, čo sa
na lúke vyskytuje. Deti objavovali, pozorovali, skúmali
jednotlivé súčasti lúky, vnímali jej veľkú rôznorodosť. Zisťovali,
že všetko, čo sa na lúke prirodzene nachádza, má svoju
dôležitosť, nič nie je v prírode náhodné. Zážitok, že príroda je
veľmi múdra, že sme jej súčasťou, že nám dáva to, čo
potrebujeme k životu, je dôležitý pre každé dieťa. Deti sa
naučili spoznávať niekoľko rastlín (liečivých byliniek, kvietkov)
podľa mena, naučili sa, na čo sa dané rastlinky používajú, čo
liečia. Vytvorili sme priestor nielen pre duševné zážitky,
vzdelávanie sa v prírodovednom odbore, umožnili sme aj
umelecké vyjadrenie detí. Pred letnými prázdninami sme sa
stretli na lúke, kde sme opekali a spolu sa hrali deti a dospelí.
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AUGUST – Letné prázdniny
SEPTEMBER: „Škola nás s láskou víta.“
September je dôležitý pre deti z dôvodu nástupu do
materskej školy. Potrebujú pocítiť láskavú atmosféru
pre nich nového prostredia, potrebujú nadviazať vzťah
s tetami učiteľkami založený na dôvere. Nadviažu
kontakt s novými kamarátmi. Dôraz v procese
adaptácie sme kládli na pohybové, sociálnoemocionálne hry, spev, radosť, dobrú atmosféru.
Pozornosť sme zamerali aj na rodinu, jej členov,
ktorých deti poznajú doteraz najlepšie, môžu sa na
nich spoľahnúť, a na tých, s ktorými sa v škôlke práve
zoznamujú. Pribudnú do kategórie známych ľudí, na ktorých sa deti budú môcť tiež obrátiť.
Staršie deti sme viedli k tomu, aby pomáhali mladším. Deti sa zoznamovať s prostredím, s
hračkami, s pravidlami, s režimom dňa.

OKTÓBER: „Ďakujeme za úrodu, milá Zem.“
Na jeseň sme venovali pozornosť úrode ako daru prírody ľuďom, zvieratkám (rozvíjanie vzťahu
k prírode). Deti v záhrade zbierali úrodu – zeleninu, ovocie, bylinky. Usporiadali sme spoločnú slávnosť
poďakovania prírode. Pohľad na prírodu ako na darcu zdravia
– nie je jedno, čo jeme, čo telu dávame. Najlepšie pre zdravie
je čerstvé ovocie, zelenina, ale je potrebné jesť aj iné veci. Aby
sme sa mohli hrať s kamarátmi, pomáhať im,

potrebujeme silu, preto musíme vedieť, ktoré jedlá sú
pre telo užitočné, ktoré naopak. Deti pozorovali,
poznávali,
rozlišovali
plody jesene, získavali praktické skúsenosti
súvisiace s jesenným obdobím. Spracovávali sme
dary prírody tradičným spôsobom (zaváranie,
pečenie, sušenie,...). Piekli sme chlebík. Za
všetko, čo nám príroda dáva, sa učíme aj my jej
dávať, čo potrebuje. Učili sme sa chrániť prírodu,
mať ekologické cítenie (recyklácia,..).

NOVEMBER: „Sviatok svätého Martina.“
V novembri „prichádza Martin na bielom koni“, ktorý je súčasťou tradícií a ročných sviatkov.
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Téma sv.Martina sprostredkuje príklad súcitu, darovania,
rozdelenia sa s blížnym. Usporiadali sme slávnosť, ktorá je
spojená s divadielkom, pohybovo – hudobnými hrami,
spevom, hraním na hudobné nástroje. Príprava na
slávnosť spočívala v príprave priestorov (výzdoba),
v príprave pohostenia deťmi a pani učiteľkami. Slávnosť
prebehla za účasti rodičov, kde si deti vyrobili lampášiky.
Vyvrcholením stretnutia bol lampášový pochod a hľadanie
„zlatej podkovy“. Zahrali sme divadlo o sv.Martinovi –
legenda o jeho láskavom srdci a dobrých skutkoch. Nad
príbehom sme sa spoločne zamysleli, aby sme sa
inšpirovali k pomoci druhým, k dobrým skutkom
vychádzajúcim z láskavého srdca.

DECEMBER: „Blíži sa čas čarovných Vianoc.“
Obdobie Adventu je charakteristické stíšením sa, vnútorným prežívaním zázračného obdobia
Vianoc, ktoré prichádzajú, a na ktoré sme sa pripravovali vnútorne aj navonok –zdobenie,
upratovanie, pečenie, výroba darčekov
pre blízkych. Deti sme viedli k urobeniu
poriadku v škôlke, k tomu, aby pomáhali
aj doma, (s upratovaním, pečením,..).
Deti si v decembri uvedomili úlohu
pomocníka svojich rodičov v súvislosti s
prípravou na sviatky doma, v rodine.
Vlastný zmysel Vianoc sme deťom priblížili
adventnými príbehmi. Začiatkom adventu deti
prechádzali adventnou špirálou, kde si

odpaľovali svetielko, ako symbol lásky. Na
obdobie stíšenia nadväzuje oslavovanie
radostnej udalosti, posolstva Vianoc, čo
sme spoločne prežili na predvianočnej
slávnosti.
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4. Financovanie materskej školy v roku 2018
V roku 2018 priemerné ekonomické náklady na pobyt 1 dieťaťa v našej materskej škole činili
204 eur / 1 mesiac. Do uvedených nákladov nie sú zahrnuté náklady na stravovanie dieťaťa,
náklady na vybavenie a opotrebovanie priestorov, dobrovoľná práca.
Predškolská výchova a vzdelávanie boli financované z nasledujúcich zdrojov:
1. Školné od rodičov detí
2. Dotácia od mesta Košice
3. Príspevok zo Štátneho rozpočtu na predškolákov
4. Dar od Východoslovenskej energetiky
5. Príspevok z podielu dane (2%)
6. Dofinancovanie nákladov - príspevok zriaďovateľa Detského klubu ZPDaM

Financovanie materskej školy podľa zdrojov
v%
2%

1%

1% 5%

Školné
Dotácia od mesta Košice

13%

Príspevok zo Štátneho rozpočtu
Dar od VSE
Príspevok z podielu dane (2%)

78%

Príspevok od Detského klubu na
dofinancovanie nákladov

Náklady na prevádzku materskej školy
v%
1%

1%
Mzdy, odvody a iné osobné náklady

10%

Služby
Elektrina, plyn, voda

18%

Údržba

70%

Poistné, ostatné dane a poplatky
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V.
NAŠE PLÁNY
NA NASLEDUJÚCE OBDOBIE
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Naše plány na nasledujúce obdobie – rok 2019
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.
1. Pripravovať našich klientov na nezávislý/samostatný život – realizovať diskusie,
workshopy, PraSk
 Prehlbovať záujem klientov o nezávislý život (živiť túto tému) pravidelnými stretnutiami
(diskusiami) minimálne 2x do mesiaca.
 Aktívne sa zúčastňovať na konferenciách, seminároch, iniciatívach v oblasti nezávislého
života.
 Intenzívnejšie komunikovať 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..
 Zapájať sa do legislatívnych procesov za účelom sfunkčnenia existujúcich a vzniku nových
podporných služieb (podpora samostatného bývania, agentúry osobnej asistencie,
krízová/náhradná asistencia?,..)
 Pomáhať klientom v efektívnom riadení svojej osobnej asistencie – workshopy na rôzne
témy (ako požiadať o príspevok na osobného asistenta, ako viesť prijímací pohovor
s potenciálnym osobným asistentom, ako „vyjsť“ z rozsahom hodín a efektívne ich
využiť,..)
2. Spolupracovať so študentmi, dobrovoľníkmi
 Realizovať pravidelné stretnutia so študentmi SSOŠ Bukovecká v rámci odbornej
(priebežnej aj súvislej) praxe.
 Definovať výstupy zo spoločných aktivít – zviditeľňovanie problematiky ZP a spolupráce so
študentmi – články uverejňované v internetovom časopise Klubčík a zdieľané na webovej
stránke SSOŠ Bukovecká.
 Spoločne tvoriť scenáre a natočiť dve videá na tému života ľudí s ŤZP, následne zverejniť
na youtube kanáli „Partia z DK“ a zdieľať na webovej stránke SSOŠ Bukovecká (do konca
školského roka 2018/2019).
 Spolupracovať so študentmi v rámci projektu DofE, realizovať pravidelné stretnutia 1x
týždenne, vytvoriť scenár a natočiť video. Zverejniť video na youtube kanáli Partia z DK
a na webovej stránke Gymnázia Sv. Edity Steinovej (január – marec 2019)
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3. Spolupracovať so školami – zisťovanie pripravenosti košických (a iných) škôl na prijatie
dieťaťa so ZP do kolektívu detí
 Nadviazať kontakt so Spojenou školou na Letnej ulici v Poprade (prijímajú do kolektívu
bežných detí aj deti so ZP) – koniec februára 2019, rozvíjanie ďalšej spolupráce v priebehu
celého roku 2019 (oboznamovanie sa s fungovaním školy, s organizáciou vzdelávania detí
so ZP, spoznanie sa s pani riaditeľkou, učiteľmi, kolektívom starších žiakov za účelom
vzájomného sociálneho obohatenia, písanie reportáží, natočenie krátkeho videa
z návštevy školy, zverejňovanie výstupov na internete)
 Zorientovať sa v súčasných podmienkach v školstve (legislatívna podpora inkluzívneho
vzdelávania) – koniec marca 2019
 Zmapovať košické základné školy (zisťovanie, či majú záujem o inkluzívne vzdelávanie,
mapovanie ich pripravenosti na tento proces), výstupy budeme zverejňovať na našich
internetových stránkach – celý rok 2019
 Nadviazať spoluprácu s vybranými košickými strednými školami (SPŠ strojnícka, SOŠ
Bukovecká,...)
4. Spolupracovať s Verejnou knižnicou Jána Bocatia
 Nadviazať kontakt a vytvoriť dohodu o spolupráci medzi VKJB a DK ZPDaM – marec 2019
 Spoločné aktivity podporujúce osobnostný rozvoj ľudí so ZP a aktívny prístup k životu
(pravidelné stretnutia na tému kníh, čítania, rozširovania svojho obzoru) – priebežne
v roku 2019
 Písanie príspevkov o spolupráci s VKJB, účasť na akciách organizovaných knižnicou
5. Spolupracovať s komunitou, s košickým magistrátom
 Pozvať, predstaviť im našu činnosť a nadviazať priateľské kontakty s predstaviteľmi
samosprávy (župan, budúca vedúca soc. odboru KSK, primátor KE, starosta Severu) –
marec/apríl 2019
 Využívať veľké akcie organizované v DK (Otvorenie novej redakcie,..) na zviditeľnenie našej
činnosti a vznik nových kontaktov v rámci komunity
6. Zviditeľňovať problematiku ŤZP
 Natočiť 5 krátkych videí o problematike zdravotného postihnutia (živote s ŤZP) a uverejniť
ich na Youtube kanáli Partia z DK
 Písať príspevky 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)
 Zapájať sa do akcií prebiehajúcich v komunite (zbierka šatstva, návšteva ZOS), sezónne
(Deň matiek, Vianoce..). Výstupy z týchto akcií spracovať do článkov, videí a uverejniť ich
na stránke www.klubcik.dkke.sk a na Youtube kanáli Partia z DK
 Zúčastňovať sa na verejných podujatiach v Košiciach aj mimo nich (návšteva múzeí, galérii,
kultúrnych pamiatok) marec – október 2019. Výstupy z týchto akcií spracovať do článkov,
videí a uverejniť na stránke www.klubcik.dkke.sk a na Youtube kanáli Partia z DK
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7. Otvoriť nové priestory redakcie časopisu Klubčík
 Úprava miestnosti – vymaľovanie stien, vybavenie miestnosti nábytkom, výsledkom má
byť originálny priestor redakcie s atmosférou podnecujúcou k inšpiratívnym
redaktorským výstupom  - marec, apríl 2019
 Technické vybavenie miestnosti – marec, apríl 2019
 Slávnostné otvorenie redakcie (pozvané budú spolupracujúce organizácie) – koniec júna
2019
 Propagácia činnosti redakcie (fotoreportáž z úpravy priestorov, pozvánky na otvorenie
redakcie,...) – v priebehu roku 2019
8. Písomne spracovať štandardy sociálnej služby v DSS

Plány materskej školy
1. V oblasti sociálnych zručností
 viesť deti k pozitívnemu vzťahu, k ľuďom, ku prírode, ku všetkému živému
 viesť deti k prirodzenému vzťahu k ľuďom so zdravotným znevýhodnením
 viesť deti k tolerancii a ohľaduplnosti iných kultúr a duchovných hodnôt
 viesť ich k hrdosti na svoju vlasť
 rozvíjať u detí schopnosť rešpektovať prácu a úspechy nielen svoje, ale aj iných a
zároveň ich viesť k vzájomnej spolupráci
 rozvíjať u detí schopnosť niesť zodpovednosť za svoje konanie a správanie
 posilňovať v nich úctu k rodičom, súrodencom, zamestnancom MŠ, ale aj k deťom
2. V oblasti zdravia a zdravého životného štýlu
 rozvíjať u detí vzťah k zdravému životnému štýlu, k ochrane zdravia a upevňovania
 zlepšiť podmienky pre rozvíjanie plaveckých zručností detí – nová inštruktorka plávania
 zlepšiť podmienky pre pitný režim detí zaobstaraním osmotického filtra na vodu
3. V oblasti rozvoja spolupráce s rodičmi
 spolupracovať s rodičmi na harmonickom osobnostnom rozvoji detí
 stretávať sa s rodičmi predškolákov a poskytovanie pomoci pri výbere vhodných ZŠ
 organizovať tvorivé dielne výlety, obohacujúce aktivít, slávnosti
4. Profesionálny rast zamestnancov
 pomôcť novým učiteľkám vnímavo pristúpiť k výchovno-vzdelávaciemu procesu detí
 povinnosť dopĺňať vzdelávanie u všetkých zamestnancov (formálne, samoštúdium, práca
na osobnostných predpokladoch)
 zlepšiť systematickú koordináciu práce v kolektíve
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5. Spolupráca s verejnosťou
 nadviazať spoluprácu so základnými školami, ktoré sú otvorené inováciám a
humanistickému prístupu
 spolupracovať s Domovom sociálnych služieb na Ťahanovských riadkoch 23
 spolupracovať s Nadáciou pre deti Slovenska
6. V oblasti ochrany životného prostredia
 rozvíjať u detí vnímavosť k potrebám okolia, k prostrediu i k prírode
 poznávať prírodu prostredníctvom bádania, experimentovania a skúmania
7. Zlepšenie materiálno - priestorových podmienok
 zlepšiť podmienky pre prezúvanie detí a rodičov
 zlepšiť internetovú stránku materskej školy

Plány občianskeho združenia
1. Zrekonštruovať (vymeniť) výťah – marec 2019
2. Opraviť-odstrániť zatekanie do miestností na prvom poschodí (severnú fasádu) –júl 2019
3. Natrieť drevené obklady pod strechou – august 2019
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VI.
FINANČNÁ SPRÁVA

Finančná správa o hospodárení za rok 2018
– príjmy a výdavky, stav a pohyb majetku a záväzkov
Náklady a výnosy podľa činností (stredísk)
Finančná správa o hospodárení za celú organizáciu
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PRÍLOHY

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