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Váţené dámy , váţení páni  mojim cieľom je  Vám   

predstaviť  výročnú správu neziskovej organizácie 

Domov  Veľké Kapušany  . 

 

       Dostanete do rúk ďalšiu výročnú správu našej organizácie . Je to dôkaz toho , ţe 

máme za sebou ďalšie uplynulé  obdobie  .   Z toho pohľadu  môţem konštatovať , ţe 

s novelizáciou  zákona č.448/2008 o sociálnych sluţbách Z.z. sa naša organizácia  

ocitla v ťaţkej situácií   v rámci postavenia   poskytovateľov  sociálnych sluţieb 

v Zariadení pre seniorov  .  

Novelizácia  zákona   v kontexte na kvalitu štandardov v sociálnych sluţbách   

vyţaduje  zavádzanie    kvality v  procedurálnom , personálnom a prevádzkovom  

aspekte v kaţdodennej práci pri poskytovaní starostlivosti v ZPS.  Vedenie 

zariadenia    rozhodlo zvoliť novú  koncepciu   smerujúcu k vytváraniu  podmienok  

na implementáciu  štandardov kvality  z hľadiska udrţiavanosti  sociálnych sluţieb 

v zariadení .Vţdy sa pozeráme dopredu, pretoţe bez jasno zadefinovaného cieľa by 

sme sa nikde nedostali . Na tomto pohľade sme postavili aj stratégiu organizácie do 

roku 2014 .  

Našim  hlavným cieľom je poskytovať kvalitné sociálne sluţby na  úrovni EÚ  a byť 

vnímaný ako silný partner na trhu poskytovania sociálnych sluţieb, ako aj pre 

prostredie, kde pôsobíme .Čaká nás veľa práce, ale za touto organizáciou stoja 

ľudia, ktorí chcú pracovať a to mi dáva istotu k predchádzajúcim slovám .Cítime byť 

zodpovední voči naším  klientom 3. veku a neradi by sme ich sklamali. Svoju prácu 

sa snaţíme vykonávať s láskou a pochopením ale na druhej strane musíme splniť aj 

poţiadavky zákona z pohľadu odbornosti, personalistiky, technických poţiadaviek ... 

Naďalej pracujeme na prehlbovaní a udrţiavaní dobrých medziľudských vzťahov, 

láskavému a ochotnému prístupu ku klientom zo strany zamestnaneckého tímu, 

máme  priaznivé pracovné vzťahy s verejnosťou .           

Poďakovanie  by som na tom mieste rada vyjadrila našim  milým klientom za dôveru 

a   lásku, mojim kolegom za ich prácu , členom správnej rady, našim  všetkým 

priateľom a priaznivcom za podporu a pomoc.                

                                                                                          Ing. Katarína Ószová 

                                                                                           Štatutár Domova, n.o.       



 

 
 
 
Meno a priezvisko :                          Ing. Katarína  Ószová 
 
Dátum a miesto narodenia :            1.10.1957 , Boľ 
 
Bydlisko :                                           Ruţová č.1, 079 01 Veľké  Kapušany 
 
Telefón :                                              0905 /870289 
 
Vzdelanie :                                          Rok 1981  
                                                             SVŠT – Slovenská vysoká škola                                      
                                                             technická   v Bratislave                                                             
                                                                          
                                                             Rok 2003  
                                                             Certifikát MPSVR  odb. spôsobilosti    
                                                             na riadenie soc. sluţieb         
                                                             Rok 2008 
                                                             DELF – certifikát MKFR z jazyka   
                                                                          francúzskeho 
                                                                          Certifikát    -Marketing MVO 
 
Prax – zamestnanie :                          Rok 1981 -2000 
                                                              VVaK- Trebišov- ved. tech. úseku 
                                                              2000- doteraz – riaditeľka  ZPS         
                                                                          
Vedľajšia prax :                                  od roku 1979 – org. kultúrno –   

                                                                                                                                 spoločenských a cirkevných podujatí 
                                                             a vykonanie sociálno – charitatívnej   
                                                             činnosti v rámci  Gréckokat. cirkvi                                      
                                                                                                              
                                                            Rok : 1996-2000 
                                                            sprostredkovateľská – pod. činnosť  
 
Rodinné zázemie :                            manţel – Štefan Ósz greckat. kňaz  
                                                                          
                                                            dcéry – Katarína, Mária, Zuzana   
 
Znalosť jazykov :                               slovenský jazyk , maďarský jazyk ,     
                                                             francúzsky  jazyk  
                                                             ruský jazyk čiastočne  
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Vízia  

Cieľom je dosiahnuť empatickým a milým prístupom, spoločnou prácou, ľudskými, 

odbornými a komplexnými sociálnymi, opatrovateľskými  sluţbami plné uspokojenie 

potrieb a poţiadaviek klientov a ich blízkych, získať uznanie zo súčasným 

dosiahnutím spokojnosti zamestnancov. 

Poslanie  

Naším poslaním je zabezpečiť  dôstojné  a plnohodnotné preţitie staroby seniorov 

v našom zariadení, pracovať na zdokonaľovaní a nájdení vhodnej cesty pre 

uspokojovanie potrieb klientov a bezpečie istoty a tepla domova. 

 

Hodnoty s ktorými sa riadime 

 
Veríme , ţe kaţdý človek bez ohľadu na svoj handicap a postih telesný alebo 

mentálny je výnimočný a jedinečný. Má hodnotu a zaslúţi si patričné prijatie a 

zaobchádzanie  bez ohľadu na svoje  znevýhodnenie . 

.  

Veríme , ţe našou povinnosťou a kaţdodennou prácou je vytvárať a skrášľovať 

prostredie v ktorom budú vznikať kvalitné zdravotno -  sociálne sluţby ako odpoveď 

na potreby ľudí odkázaných na pomoc iných .   

.  

Veríme, ţe prejavená dôvera našich klientov a svedomitá práca našich 

zamestnancov patria k najdôleţitejším hodnotám organizácie, ktorými sa organizácia  

riadi a stavia na nich. 

 

  

 
 
 



 

 
 

Orgánmi organizácie v  zmysle § 18 zákona č.213/1997 Z.z. o neziskových 

organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné sluţby v znení neskorších 

predpisov sú :  

° správna rada 

° dozorná rada 

° riaditeľ       

Správna rada 

Správna rada  je najvyšším orgánom  Domova , n. o. v zmysle Štatútu rozhoduje o 

konaní  v  mene organizácie .   

 Predsedkyňa :  

       Valéria Rapácsová  

       Členovia :  

       Ing. Agnesa Simonová  

       Mgr. Peter Petrikán  

Riaditeľ – Štatutárny orgán  

Riaditeľ je štatutárny orgán, ktorý riadi činnosť Domova , n.o. a koná v jej mene  

v rozsahu jemu udelených právomocí v štatúte .  

       Riaditeľ :  

       Ing. Katarína  Ószová  

Dozorná rada :  

Dozorná rada je kontrolným orgánom, ktorej pôsobenie sa riadi ustanoveniami 

štatútu Domova , n.o. a je zaloţená z troch členov.  

       Dozorná rada :  

       Ing. Tibor Dzuro -          člen                 

       Katarína Matišinová   -   člen              

       Ing. Peter Simon -         člen 

Členovia správnej rady , dozornej rady robia svoju prácu pre organizáciu bez  nároku 

na finančnú odmenu , čo je zakotvené aj v stanovách organizácie. 

 
 

 



 

 
 

 
Organizácia Domov , n.o.  vznikla v roku 2001. Poskytovanie sociálnych sluţieb v DD 

Veľké Kapušany začala v roku 2004  na základe uznesenia MZ Mesta Veľké 

Kapušany  č.103 / 2003  vo Veľkých  Kapušanoch na sídl. P.O.H  58/102, kde 

doteraz pôsobí.  

Účelom neziskovej  organizácie   / ďalej len organizácia /  je poskytovanie všeobecne 

prospešných sluţieb v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnej pomoci  

v znení neskorších predpisov najmä : 

° sociálnych  sluţieb 

° starostlivosť pre občanov 

° sociálna prevencia a sociálne poradenstvo 

° humanitná   starostlivosť  

° poskytovanie  komplexných  sluţieb  pre klientov   s dennou ,     

   týţdennou  a  celoročnou    

                ° poskytovanie pomoci na zabezpečenie nevyhnutných ţivotných úkonov  

        

Služby zariadenia sa členia na: 

 a) odborné činnosti 

       - sociálne poradenstvo  

       - sociálna rehabilitácia   

  

b) obsluţné činnosti 

       - ubytovanie 

       - stravovanie 

       - upratovanie 

 

 c) ďalšie činnosti 

       - úschova cenných vecí 

       - záujmová činnosť 

 

 

 



 

Budova Zariadenia pre seniorov je vybavená :  

 - bezbariérovým vstupom – zvislým výťahom 

 - schodiskovým výťahom na prepravu imobilných klientov a vozičkárov  

    medzi  jednotlivými podlaţiami 

 - moderným regeneračným strediskom s moţnosťou vyuţitia rôznych  

   liečebných  terapií 

 - spoločným jedálnou  s vybaveným  samoobsluţnými strojmi   

-  spoločenským miestom  na  spoločne posedenie  

-  vlastnou kaplnkou na uspokojenie  duchovných potrieb klientov  

 - oddychovým areálom s moţnosťou realizovania piknikov  

-  dostupným kávomatom pre kaţdého  

 -organizácia vlastní 9 miestny                                                    

 

   

 

 

 

 



 

 

Počet a štruktúra klientov v roku 2014 : 

Kapacita zariadenia:  40 

Počet klientov: 40 

Umiestnenie: 1,2,3 posteľových izbách 

Vyuţitie kapacity: 98 % 

Muţi:  12 

Ţeny:  28 

Veková skladba obyvateľov: 

Od 50 do 60 rokov: - 1 obyvatelia 

Od 60 do 70 rokov: - 5 obyvateľ 

Od 70 do 80 rokov: - 11 obyvateľov 

Od 80 do 90 rokov: -  17 obyvateľov 

Nad 90 rokov:  6 obyvateľ 

               

 Skladba obyvateľov podľa mobility: 

Mobilní : 14 obyvateľov 

Čiastočne imobilní: 10 obyvatelia 

Úplne imobilní: 16 obyvateľ 

Domov, n.o. ponúka celé spektrum sluţieb v súlade so zákonom o sociálnych 

sluţbách. Pri ich poskytovaní sa usiluje podporiť a zvýšiť kvalitu kaţdodenného 

ţivota klienta, zabezpečiť a ochraňovať jeho sociálne blaho, umoţniť jednotlivcovi 

rozvoj osobnosti a ľudského potenciálu vo všetkých jeho zloţkách, zachovávať 

ľudskú dôstojnosť, aktivizovať prijímateľov sociálnej sluţby podľa ich schopností a 

moţností, pritom prihliadať na individuálne potreby prijímateľa sociálnej sluţby. 

Zariadenia pokladal za dôleţitú úlohu realizovanie netradičných foriem a metód 

aktivizácie a to zameraním sa na: 

° udrţiavanie fyzických a psychických schopností obyvateľov  

° vytváranie vhodných moţností a priestoru na sebarealizáciu jednotlivcov 

° podporu účelnej pracovnej činnosti 

° prihliadanie na ľudové tradície regiónu s vyuţitím zručností a vedomostí   

   klientov zariadenia pre seniorov  

° zabezpečenie plnohodnotného ţivota pre obyvateľov zariadenia  



 

Chceme, aby kaţdý preţitý deň v domove sa stal zmysluplnejším, uţitočnejším, aby 

sa naši klienti vedeli tešiť z kaţdodenných maličkosti . Túto úlohu sa snaţí kaţdý deň 

spĺňať náš domov. Tieţ je to starostlivosť, ktorou sa snaţí personál spríjemniť 

všedné dni našich klientov aktivitami rôzneho charakteru: 

 

°  záujmové činnosti 

° duchovné aktivity 

° rehabilitačná  terapia 

° pracovné aktivity 

° zábavné  programy 

   Integračné programy 

° výlety 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

   Vedenie organizácie a zamestnanci Domova, n.o. Veľké Kapušany si uvedomujú 
svoju zodpovednosť za kvalitu poskytovaných sociálnych sluţieb. 
 

Pre naplnenie vízie sú stanovené nasledovné zásady politiky kvality: 

 

° Systém manaţérstva kvality uplatňovať ako stabilný proces trvalého  zlepšovania 

rozvoja Domova, n.o.  

 

° Cieľavedomé vytvárať dlhodobé pozitívne väzby s obyvateľmi  

   a vonkajším prostredím 

 

° Poznať individuálne potreby kaţdého obyvateľa a tie osobným prístupom  

   riešiť. Na poznaní potrieb obyvateľa sa zúčastňujú všetci zamestnanci. 

 

° Neustále monitorovať spokojnosť obyvateľov a ich rodinných príslušníkov  

  s poskytovaním sociálnych sluţieb so zameraním na odborné, obsluţné  

  a ďalšie činností.  

 

° V rehabilitačných procesoch neustále zabezpečovať bezpečnosť  

   obyvateľa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

  

Domov, n.o.   -  2014 

 

° Riaditeľka                1    

° Hlavná sestra - Zástupca riaditeľa            1 

° Vedúca soc. oddelenia     1 

° Asistent hlavnej sestry               1 

° Opatrovateľka      6 

° Hlavná kuchárka      1 

° Kuchárka       1 

° Upratovačka – práčka     2 

   Údrţbár – šofér      1     

  

Spolu                           15 

  

Dobrovoľníci – opatrovateľky cez ÚPSVaR Michalovce 

(v priebehu celého roka)                                                               16 

 

                Absolventi na účely vykonávania absolventskej praxe  

cez ÚPSVaR Michalovce                                                                5 

 

Organizačná štruktúra 

  

Riaditeľ

Vedúca kuchyne

Zástupca riaditeľa

Hlavná sestra

Opatrovateľky

Upratovačky

Vodič- údržbár

Dobrovoľníci -

absolventi cez  
ÚPSVaR

Vedúca sociálneho 
úseku

Hlavná kuchárka

Kuchárka



 

       

                                  

 

           Domov, n.o. okrem základných povinností  rámci sociálnych  sluţieb poskytuje   

mnoţstvo aktivít, ponúkaných  rôznymi formami  činností , ako sú  rehabilitačné 

aktivity, , duchovné aktivity , pohybové a vychádzkové aktivity,  , kombinované výlety, 

spoznávacie zájazdy,  charitatívna činnosť, ochrana ţivotného prostredia a široké 

spektrum kultúrno – spoločenských podujatí  organizovaných  Domovom, n.o.  

v partnerstve s Mestom Veľké Kapušany a rôznymi inštitúciami  regiónu Pouţia 

a Medzibodroţia. 

Pristupujeme a realizujeme aj iné aktivity, pri realizácii ktorých volíme formy a metódy 

práce s klientom  prispôsobené telesnému a psychickému stavu klienta za jeho 

aktívnej účasti pod vedením odborného, profesionálne vystupujúceho 

a kooperujúceho personálu. 

Pokladáme za dôleţité  obsahovo  naplniť   pobyt v zariadení  tak, aby sa zachovalo  

nadšenie pre ţivot, ktoré vedie k produktivite, zdraviu a k dlhovekosti .  Zaviedli sme 

programy do kaţdodenného ţivota a chceme ukázať , ţe ţivot v starobe môţe byť 

kvalitný aj pre  človeka  ţijúceho v Zariadení pre seniorov , ktorý je tieţ  súčasťou 

spoločnosti ,  prináša pozitíva, skúsenosti ,  zručnosti , vedomosti  a tradície. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Aktivity ktoré  sú u obyvateľov obľúbené  

a populárne 
 
 

 
Individuálna práca s klientmi  je podmienená z veľkej časti záujmom 

a ochotou jednotlivých obyvateľov. Individuálna práca s prijímateľmi 
sociálnych služieb je veľmi ťažká, ochota prijímateľov sociálnych služieb 

spolupracovať pri individuálnom plánovaní je podmienená ich zdravotným 

stavom a sociálnou situáciou, kde časť obyvateľov zatiaľ nevidí potrebu 
tohto typu služby. V súčasnosti je prevažná časť sociálnej práce 

s prijímateľmi smerovaná na skupinové činnosti a  na  individuálnu prácu  
s prijímateľmi.   

 
 

  
 

 

 

  
 

- mať radosť zo  spoločného spievania       
- prekrviť dýchacie ústrojenstvo, 

- zbaviť sa zbytočného napätia a každodenného stresu, 
- aktívne sa zapájať do spoločných činnosti v kolektíve   

- mať radosť zo spoločného spievania.  
 

  



 

  
 

PT je univerzálny systém, v ktorom si kaţdý vyberie pre seba to potrebné. Cieľom 

pohybových terapií je ukázať človeku lepšiu moţnosť voľby pomocou praktických 

efektívnych metód relaxovania, postupného osvojenia si vlastného tela minimálne do 

miery  "aby nám telo nezavadzalo" a z harmonizovania sa. 

                         

  

 

Úlohou PT je zlepšiť vnímanie, koncentráciu, telesný stav, vrátiť nám radosť 

z pohybu a učenia sa novým veciam. Ponorenie sa do dobrodruţstva. 

 

          
 

 
 

 

 

 

 

 



 

Vychádzka do prírody 

 

Účinky sa objavujú na viacerých úrovniach, a to napr. na úrovni fyzickej, fyziologickej, 

mentálnej  emocionálnej a duchovnej. 

   

   

 

 
 

Starostlivosť o duchovnú stránku ţivota a potreby 
našich obyvateľov je samozrejmou súčasťou 
poskytovaných sociálnych sluţieb Domova , n.o. V 
zariadení rešpektujeme právo na slobodu vierovyznania. 
Sme presvedčení , ţe duchovná činnosť je veľmi 
dôleţitá pre pozdvihnutie mysle človeka v čase keď 
preţíva jeseň ţivota a pomaly sa obracia na duchovnú 
stránku, ktorá napomáha pokojne a radostne preţívať 

starobu. 
  

          
 



 

V zariadení je zriadená kaplnka, v ktorej sa konajú pravidelné náboţenské obrady a 

sviatosti našim obyvateľom s rešpektovaním vierovyznania katolíckeho, 

gréckokatolíckeho , reformovaného a evangelického . Obyvatelia  okrem toho majú  

moţnosť sa zúčastniť na nedelnajšiu liturgiu v gréckokatolíckom kostole vo Veľkých 

Kapušanoch . Organizácia podľa záujmu   zabezpečuje aj prepravu a doprovod 

obyvateľov  na liturgiu .Taktieţ kaţdoročne organizujeme pre našich obyvateľov 

zájazdy na kresťanské pútnické miesta Slovenska  í. 

 

 

  
Jej cieľom je zlepšenie stavu klienta, podporiť dôstojnosť klienta a zlepšiť s ním 

komunikáciu. Spomínanie zamestnáva myslenie a pamäť, teda má aktivačnú 

hodnotu. Pri spomínaní sa často uvoľňujú emócie  – spomienky povznášajú, 

dojímajú, prinášajú opakované preţívanie situácií, tak ako prebiehali kedysi dávno, 

vrátane všetkých vtedajších zmyslových vnemov a emócií (radosť, smútok, súcit, 

trápnosť...). 

                                                                       

  
 
            

 
 

 

Kultúrne programy – vystúpenia deti, súborov, spoločenské akcie  
- Spoločenské hry 

- Súťaže 
- Literárne chvíľky 

- Zábava 
- cestovanie – výlety 

- Šport 
- Turistika 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
                      

 

 
 

 



 

 
 

 
Organizácia  prevádzkuje    vlastné  regeneračné a rekondičné stredisko s   

moţnosťou vyuţitia rôznych liečebných terapií . Technologická  a prístrojová 
vybavenosť strediska ponúka   bezpečnú  rehabilitáciu aj pre  imobilných klientov 
s rôznymi telesnými postihmi. Terapie sú prirodzene prevenčné pre všetky vekové 
kategórie, upevňujú zdravie , odstraňujú chorobné stavy fyzické a psychické , 
pravidelným pouţívaním liečia a predlţujú ľudský ţivot .   Rehabilitáciu poskytuje  
kvalifikovaný zdravotný personál  v prvom rade svojim   klientom  – obyvateľom 
Zariadenia pre seniorov bezplatne .           .    
         
 
 

Špeciálne liečebné  procedúry a regeneračnú  funkciu  
rehabilitačného strediska 
vyuţíva  stále viac klientov  
s rôznymi zdravotnými 
problémami a postihmi , 
nakoľko v regióne Pouţia 
a Medzibodroţia neexistuje 
iná  inštitúcia  s kvalitnou 
rehabilitáciou .          
 

Poskytujeme rehabilitačné 
sluţby aj z  oblasti  
alternatívnych liečebných 
metód, a to  masáţou  
lávovými kameňmi  

a manuálnou 
lymfodrenáţou  .Základy 
týchto terapií spočívajú v 
pouţití špeciálnych 

masáţnych techník, ktoré v spojení s horúcimi kameňmi majú vysoký terapeutický 
účinok.   Sluţbu poskytujú zamestnankyne zdrav- soc. oddelenia , ktoré  obdrţali 
certifikát. o absolvovaní kurzu z manuálnych masáţnych techník.   Rehabilitačné 
stredisko ponúka  našim klientom aj manikúru,  pedikúru  a kadernické sluţby raz v  
mesiaci .  

    

  



 

Ostatné poskytované terapie  v rehabilitačnom stredisku:  

 
Oceán - podvodná masáţ  

 
Cascade - sedací vírivý kúpeľ na dolné 
končatiny  

 
Coral - vírivý kúpeľ na horné končatiny  

 
Liečenie parafínom 

 
Bioterapia – liečenie infračerveným 
svetlom  

 
Infračervená sauna – liečenie teplom  

 
Solárium – liečenie svetlom 

 
Lymfodrenáţ - masáţ lávovými kameňmi  

 
 
- Rašelinové zábaly     - Celotelová aromaterapeutická masáţ 
- Aromaterapia  
- Klasická masáţ  
- Reflexná masáţ chodidiel                     



 

 
 

 
 
Propagácia našich sluţieb  aj naďalej funguje, aktualizuje a realizuje sa  

prostredníctvom internetovej stránky   www.domovno.sk     

   

Ďalšie  internetové stránky, deklarujúc naše aktivity : 

° http://www.kosice.regionet.sk  

° http://www.osvetake.sk  

° http://www.felvideki.netkey.hu  

° http://www.karpatskanadacia.sk   

° http://www.kontoorange.sk   

 

Spolupráca s verejnosťou  a cirkvami: 

 

° KN Košice    PhDr. Laura Dittel - riaditeľka 

° KOS Košice           PhDr. Eleonóra Kovalčíková - riaditeľka 

° KC Medzibodroţia a Pouţia PhDr. Gabriela Zvolenská - riaditeľka 

° MsKs V. Kapušany  PhDr. Štefan Töviš - riaditeľ 

° Gymnázium V. Kapušany PhDr. Juditha Lecková - riaditeľka 

° ZŠ s vyuč. maď. V. Kapušany Mgr.  Adrien Kovács - riaditeľka 

° ZŠ s vyuč. slov. V. Kapušany Mgr.  Henrieta Bereščíková  

° ĽŠU V.Kapušany   Mgr.  Ingrid Tóthová - riaditeľka   

° Pro Patria n.o.             Ing.  Mikuláš Feterik - štatutár   

° Zdruţenie pre rozvoj regiónu Ing.  Gábor Mihók - riaditeľ 

° Zemplínsky Európsky Dom        István Juhász - riaditeľ 

° Rímskokatolická. cirkev  o.   Mgr.   Michal Šuško -  dekan 

° Gréckokat. cirkev   o.   Barnabás Kecskes - kňaz 

° Reformovaná cirkev    Zsolt                                                           

   Evangelická cirkev                    Kömüves   manţelia 

 

 

 

http://www.domovno.sk/
http://www.kosice.regionet.sk/
http://www.osvetake.sk/
http://www.felvideki.netkey.hu/
http://www.karpatskanadacia.sk/
http://www.kontoorange.sk/


 

 
 

 

 
Nezisková organizácia Domov, n.o. zaujala postavenie v oblasti pomoci ľuďom 

v hmotnej a sociálnej núdzi a v spolupráci s cirkvami pravidelne realizuje počas 

celého roka charitatívne a iné formy pomoci spojené s rozdávaním šatstva, obuvi, 

ostatného vybavenia a pomôcok. 

Charitatívne činnosti  

° vytvorenie sociálno – poradensko – informačného centra pre sociálne  

  odkázaných  

° zbierky šatstva a ďalších predmetov na podporu soc. odkázaných ľudí 

  ako aj občanov postihnutých ţivelnými pohromami doma a v zahraničí  

° finančná a duchovná podpora sociálne slabých vrstiev obyvateľstva  

 

Charitatívna činnosť je jednou z cieľov našej organizácie. Táto činnosť je zaloţená 

na dobrovoľníckej báze bez nároku na odmenu za vykonané sluţby. Práve na 

charitatívnu činnosť sú odkázané mnohé vrstvy spoločnosti. Okrem náboţenskej 

motivácie je pre nás dôleţitá aj sociálna a humanitná  motivácia. Charitatívna činnosť 

môţe byť vyuţitá aj na prezentovanie určitej ideológie.  

Táto humanitná činnosť našej organizácie sa zameriava najmä na pomoc vlastných 

občanov regiónu. Medzi najčastejšie vykonávane činnosti patrí pomoc osamelým, 

starším a sociálne odkázaným ľuďom, charitatívno-sociálna pomoc ľuďom bez 

domova a v sociálnej núdzi, pomoc rodinám, dôchodcom, resocializácia spoločensky 

vylúčených.  

Touto dlhoročnou činnosťou, ktorou sa naše zariadenie zaoberá uţ niekoľko rokov 

chceme prispieť aj tou malou troškou k zlepšeniu ţivotnej úrovne spomínaných 

vrstiev a vyjadriť tak spolupatričnosť a súcit s tými, ktorým ţivot nadelil ťaţký osud.   

 

Ďalšou  pre nás významnou pomocou je spolupráca s Klubom dôchodcov z Veľkých 

Kapušian, MsKs Veľké Kapušany, a v neposlednom rade je to aj spolupráca so ZŠ 

a MŠ. 

Webová stránka slúţi ako zdroj informácií o činnosti jednotlivých uskutočnených 

aktivít. 

Uvedomujeme si, ţe dobré meno organizácie sa tvorí nielen činnosťou, ale aj 

propagáciou, preto pravidelne informujeme o našich aktivitách verejnosť 

predovšetkým prostredníctvom webovej stránky. 

 

 

 

 

 



 

Dobrovoľnícka činnosť a absolventská prax  

 

Cieľom projektu s ÚPSVaR Michalovce realizovaného uţ 

niekoľko rokov prostredníctvom dobrovoľníckej sluţby je zlepšiť a pomôcť skvalitniť 

poskytovanie sociálnych sluţieb v našom zariadení. Chceme podporiť a udrţať 

pracovné návyky UoZ nášho regiónu a zapájať ich do diania v zariadení. 

V neposlednom rade chceme zdôrazniť náš ,,pilotný,, projekt s ÚPSVaR Michalovce 

zrealizovaný prostredníctvom absolventskej praxe, ktorým sme umoţnili mladým 

absolventom stredných škôl získať určité skúsenosti, pracovné návyky, reţim, 

motivovať ich k samostatnosti, zodpovednosti, pozdvihnutiu sebadôvery 

a sebavedomia. 

 

 

Naše poďakovanie teda patrí Európskemu sociálnemu fondu bez ktorého by 

nebola možná realizácia dobrovoľníckej služby a absolventskej praxe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Predošlý rok 2014  z pohľadu  novelizácie Zákona o sociálnych sluţbách ,  ktoré  

komplikuje umiestnenie uchádzačov do Zariadenia pre seniorov bol celkom priaznivý 

a môţeme skonštatovať,    ţe  napriek ťaţkej situácii sa nám podarilo napĺňať 

stanovený cieľ a účel nášho zariadenia    a  udrţiavať kvalitu štandardu 

plnohodnotným preţívaním ţivota našich klientov čo zároveň   je našim nosným 

pilierom a hlavným cieľom organizácie.  

 

Prešli sme mnohými prekáţkami, ktoré nás postrehli za kaţdým rohom, ale za 

pomoci a podpory našich priateľov sa nám podarilo tými skúškami prejsť tak, aby 

tieto nedostatky spôsobené nie našim zavinením nepociťovali naši klienti. 

 

Uvedomujeme si , ţe bez výraznej podpory a spolupráci  s Mestom Veľké Kapušany, 

by sme  nemohli pomôcť starým ľudom , ktorí sa ocitli v hmotnej a sociálnej situácii 

a tieţ by sme neboli schopný udrţať prevádzku nášho zariadenia. Podarilo sa nám 

pomôcť niekoľkým uchádzačom , ktorých sme umiestnili v našom zariadení a poskytli 

pocit skutočného domova so všetkými moţnosťami . Mesto Veľké Kapušany v nás 

má stabilného partnera pri riešení sociálnej situácie občanov mesta a regiónu . 

 

Výsledky  dosiahnuté počas  minulého roku nie sú a ani nemôţu byť pre nás 

postačujúce a konečne,  preto si uvedomujeme  , ţe nás čakajú  ešte mnohé   výzvy 

a   úlohy ,  ale s pomocou personálu, priaznivcov a priateľov sa nám to určite podarí.   

Sme vďační kaţdému , kto  nám v uplynulom  roku pomohol pri napĺňaní našich 

cieľov .     

 

 

 

 

 

 
Vypracovala  Valéria Rapáčová , predsedkyňa správnej rady  

 



 

 

 
 
 



 

 

 

 



 

 
 
 



 

 
 

 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 



 

 
 



 

 



 

 

 
 



 

 



 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 



 

 
 



 

 



 

 
 



 

 



 

 
 



 

 
 
 

 



 

 



 

 
 



 

 
 



 

 



 

 

 
 
 

 



 

 


