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Príhovor

Ing. Katarína Ószová
riaditeľka Domov , n.o.

Jednou z najdôležitejších
oblastí nášho
spoločenského života je oblasť starostlivosti o starých občanov. Sám život ukázal,
kto a ako si svoju „ jeseň života “ dokáže zabezpečiť – zariadiť. Nie každý starý
občan má možnosť prežiť starobu v spoločnosti svojich blízkych vo vzájomnom
kontakte, vzájomnej úcte a láske.
Mnohí starí ľudia sú odkázaní na pomoc iných z dôvodu, že sú chorí , bezvládni ,
osamelí, nemajú svojich blízkych, nemá sa kto o nich starať alebo ich rodinné zväzky
sa roztrhli, prípadne chcú žiť samostatne bez pomoci svojich rodinných príslušníkov .
Hľadajú náhradné riešenie na prekonávanie ťažkej životnej situácie , v ktorej sa
ocitli .
Domov je neziskovou organizáciou , ktorá zastrešuje sociálne služby rodinného typu
so zabezpečením starostlivosti na dôstojné prežitie staroby . Je prevádzkovateľom
domova dôchodcov v dvoch objektoch,, ktoré poskytuje sociálnu starostlivosť podľa
zákona o sociálnej pomoci klientom, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi a túto pre
nepriaznivý zdravotný stav alebo vek nevedia zvládnuť sami .
Našim klientom sa snažíme poskytovať komplexnú starostlivosť a vytvárame im
podmienky pre zabezpečenie úhľadného a príjemného náhradného domáceho
prostredia, sociálnu a zdravotnú starostlivosť, rozvoj spoločenského života pri
rešpektovaní ich požiadaviek, zvyklostí a návykov.
Zamestnanecký tím organizácie pracuje na vysokej úrovni nielen po stránke
odbornej, ale predovšetkým ľudskej. Pristupuje k svojej práci zodpovedne ,
s otvoreným srdcom, láskou , nežným slovom , úprimným úsmevom a pochopením.
Našim poslaním je konať dobro ľuďom ,ktorí nás potrebujú a na osudoch ktorých
nám záleží.
Motto : „ Máme dve ruky . Jednu , aby sme stisli dlaň tým , s ktorými
kráčame a druhú , aby sme dvíhali tých , ktorí
padajú .

ÚVODNÉ SLOVÁ NAŠICH KLIENTOV
VĎAKA TI, kto prejavuješ pochopenie pre moju krívajúcu nohu a ochrnutú ruku…

VĎAKA TI, kto chápeš, že moje ucho sa musí napínať, aby zachytilo všetko, čo mu hovoríš…

VĎAKA TI, kto sa pri mne s úsmevom zastavíš na slovíčko…

VĎAKA TI, kto mi uznáš, že aj ja som bol človekom spoločnosti…

VĎAKA TI, kto vieš vo mne vyvolať spomienky na moju mladosť…

VĎAKA TI, kto mi dáš pocítiť, že som milovaný, vážený a nie opustený…

VĎAKA TI, kto mi svojou láskavosťou uľahčuješ posledné dni…

POLITIKA KVALITY – VEDÚCI PRACOVNÍCI DOMOVA , n.o.
Zástupca riaditeľa- Natália Szabó

Vytvárame dominantné postavenie medzi zariadeniami
sociálnych služieb , zaisťujeme spokojnosť klientov , motivujeme zamestnancov a máme
stabilné a vyrovnané hospodárenie .
Vedúca soc. – zdrav. oddelenia – Valéria Rapácsová

„ Vlastný zmysel nachádzame v tom , že pomáhame hľadať
zmysel iným ! “ Monitorujeme analyzujeme a priebežne vyhodnocujeme požiadavky ,
očakávania a spokojnosť našich klientov k dosahovaniu európskych štandardov.
Hlavná sestra – Erika Szabová

Akceptujeme slobodnú voľbu klienta ,prioritou je spokojný klient.
Zamestnanci zdrav. –soc. úseku sa snažia, aby atmosféra i prostredie v našom domove bolo čo
najpríjemnejšie a aby prežili krásnu jeseň života .
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Domov , n.o. , Veľké Kapušany
Sídl. POH 58/102 , 079 01 Veľké Kapušany

Veľké Kapušany

Lekárovce
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“ Nezostaneme byť dobrými ,
pokiaľ sa stále nesnažíme byť lepšími “

Dôstojnosť človeka
Kvalita života a kvalita služieb
Úctivý a empatický prístup
Rešpektovanie ľudských práv a slobody

Neustále zlepšovať úroveň našich služieb
Zabezpečiť maximálnu a komplexnú opateru pre našich klientov
Smerovať služby na vytváranie podmienok pre dôstojné a plnohodnotné uplatnenie a
uspokojenie bio- -psycho –sociálnych potrieb klientov
Prezentovať nové trendy poskytovania sociálnych služieb cielených na
individuálne potreby a aktivizáciu .

Našou víziou je byť spoľahlivou organizáciou orientovanou na požiadavky klientov
Sledovať a realizovať svetové trendy v kvalite poskytovaných služieb
Naďalej chceme pracovať na udržiavaní a prehĺbení dobrého mena organizácie
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IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ORGANIZÁCIE

Názov organizácie :

DOMOV , n.o. Veľké Kapušany

Typ organizácie :

Nezisková organizácia poskytujúca
všeobecne prospešné služby

Dátum založenia :

14.12.2001

Reg. číslo :

OVVS/35/2001 - NO

IČO:

31257844

Meno štatutára :

Ing. Ószová Katarína

Adresa organizácie :
Telefón :

Fax :

079 01 Veľké Kapušany
POH. 58/102
056 / 6383385
0905 / 870289
056 / 6383385

e- mail :

riaditelddvk@copusnet.net

web :

www.domovno.sk
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STRUČNÝ ŽIVOTOPIS ŠTATUTÁRA DOMOVA , n.o.
Meno a priezvisko :

Ing. Katarína Ószová

Dátum a miesto narodenia :

1.10.1957 , Boľ

Bydlisko :

Ružová č.1, 079 01 Veľké Kapušany

Telefón :

0905 /870289

Vzdelanie :

Rok 1981
SVŠT – Slovenská vysoká škola
technická v Bratislave
Rok 2003
Certifikát MPSVR odbornej spôsobilosti
na riadenie soc. služieb

Prax – zamestnanie :

Rok 1981 -2000
VVaK- Trebišov- vedúca tech. úseku
2000- doteraz – riaditeľka DD Veľké
Kapušany

Vedľajšia prax :

od roku 1979 – organizovanie kultúrno –
spoločenských a cirkevných podujatí
a vykonanie sociálno – charitatívnej
činnosti v rámci Gréckokatolíckej cirkvi
Rok : 1996-2000
sprostredkovateľsko – podnik. činnosť

Rodinné zázemie :

manžel – Štefan Ósz – dekan Gréckokat.
cirkvi
dcéry – Katarína, Mária, Zuzana

Znalosť jazykov :

slovenský jazyk , maďarský jazyk ,
francúzsky jazyk a ruský jazyk čiastočne
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ÚČEL ZALOŽENIA A DRUHY PROSPEŠNÝCH SLUŽIEB PODĽA
ŠTATÚTU

Účelom neziskovej organizácie / ďalej len organizácia / je poskytovanie všeobecne prospešných služieb v súlade so zákonom č. 195/1998 Z.z.
o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov najmä :

sociálnych služieb
starostlivosť pre občanov
sociálna prevencia a sociálne poradenstvo
humanitná starostlivosť
poskytovanie komplexných služieb pre klientov s dennou , týždennou a
celoročnou starostlivosťou / ubytovanie , stravovanie 5x denne , upratovanie
poskytovanie posteľnej bielizne , jej pranie a žehlenie šatstva /
poskytovanie pomoci na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov podľa zákona NR SR č.195/98 Z. z. /
úkony osobnej hygieny , kúpanie , podávanie jedla , starostlivosť /

Ďalšie verejno – prospešné služby , ktoré organizácia poskytuje :
Kultúrne aktivity
podpora národnostných menšín včítane rómskeho etnika
oživovanie ľudových remesiel , zriadenie vlastnej remeselníckej dielne s
možnosťou vyučovania ľudových remesiel pomocou aktivít dôchodcov regiónu
organizácia výstav, koncertov , letných táborov , prednášok ako aj ďalších
kultúrnych a spoločenských aktivít
vydavanie periodickej a neperiodickej tlače .
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Charitatívne činnosti

bežné

vytvorenie sociálno – poradensko – informačného centra pre sociálne odkázaných
zbierky šatstva a ďalších predmetov na podporu soc. odkázaných ľudí ako aj občanov
postihnutých živelnými pohromami doma a v zahraničí
finančná a duchovná podpora sociálne slabých vrstiev obyvateľstva

Ochrana prírody , prírodných rezervácií Použia
ochrana životného prostredia v spolupráci s mestom a inými organizáciami
spracovávanie druhotných surovín
zabránenie znečisteniu prírody zberom PET fliaš a ostatných
znečisťujúcich materiálov
pestovanie liečivých rastlín
pestovanie energetických rastlín , využívanie bioenergie
rozvoj vidieka , agroturistika , regenerácia , rekondícia , wellness,
ORGÁNY NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE
Orgánmi organizácie sú : a., Správna rada
b., Riaditeľ
c., Dozorná rada
Správna rada :
Csatlósová Valéria – predsedkyňa
Ing. Agnesa Simonová – členka
Mgr. Peter Petrikán – člen
Dozorná rada :
Ing. Tibor Dzuro - člen
Július Szabó - člen
Ing. Peter Simon - člen
Riaditeľ :
Ing. Katarína Ószová
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A.)
PREHĽAD ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH
V ROKU 2007 S UVEDENÍM VZŤAHU
K ÚČELU ZALOŽENIA n.o.
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A. PREHĽAD ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V ROKU 2007 S UVEDENÍM
VZŤAHU K ÚČELU ZALOŽENIA n.o.
Domov , n.o. na základe uznesenia MZ Mesta Veľké Kapušany č.103 / 2003 od roku 2004
vykonáva
sociálne služby v Domove dôchodcov vo Veľkých Kapušanoch na sidl. POH
58/102 .
Domov , n.o. Veľké Kapušany na základe uznesenia OZ č. 10/2005 Lekárovce
od 2.10.2006 poskytuje sociálne služby v Domove dôchodcov v obci Lekárovce.

Sociálnu starostlivosť poskytuje v domove dôchodcov podľa § 24 Zákona NR SR
č.195/98 o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.

V Domove dôchodcov sa
a/ poskytuje nevyhnutná starostlivosť , ktorou je :
stravovanie
bývanie
zaopatrenie
b/poskytuje sa ďalšia starostlivosť, ktorou je :
poradenstvo
záujmová činnosť
kultúrna činnosť
pracovná terapia
rehabilitačná činnosť

c/podporuje účasť na spoločenskom živote
d/ zabezpečuje úschova cenných vecí
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A.1. / KLIENT I DOMOVA , n.o.

Domov , n.o. v roku 2007 s paralelným prevádzkovaním domovov dôchodcov vo Veľkých Kapušanoch
a Lekárovciach umožnilo flexibilne reagovať na žiadosti o umiestnenie do DD a pomôcť riešiť
sociálnu situáciu starých ľudí , ktorí sú v ohrození života . Umožnila sa aj variabilnosť
a kombinovanosť umiestnenia klientov podľa špecifických záujmov a požiadaviek už pred prijatím
do zariadenia. Využitím priestorových možností obidvoch zariadení sme zvýšili kapacitu
klientov v DD Veľ. Kapušany z 32 na 35 a v Lekárovciach zo 16 na 20 .
Celková kapacita dosiahla počet : 55 klientov.

Domov, n.o. ,Veľké Kapušany

Domov dôchodcov -Veľké Kapušany
Kapacita zariadenia v roku 2006 : 32
Počet klientov v roku 2007 :
35
Využitie kapacity :
100%

Domov dôchodcov - Lekárovce
Kapacita zariadenia v roku 2006 : 16
Počet klientov v roku 2007 :
20
Využitie kapacity :
100%

Grafová štruktúra podľa pohlavia klientov - DD Veľké Kapušany
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Grafová štruktúra podľa pohlavia – DD Lekárovce
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Životné jubileá našich klientov v roku 2007
Oslava 65 .výročia narodenín p. Balogha

Oslava 80.výročia narodenín p. Tóbiása

Oslava 90.výročia narodenín p. Mráza
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A.2.) PERSONÁLNA POLITIKA DOMOVA, N.O.
Efektívnosť a záruku kvalitných poskytovaných služieb Domova , n.o. zaručuje odborný
zamestnanecký tím Domova n.o. , ktorý zabezpečuje komplexnú starostlivosť o klientov 24 hodín
denne .

Počet zamestnancov v roku 2007

Domov , n. o., Veľké Kapušany
Stálí zamestnanci :

21

Externí zamestnanci :

1

Aktivační zamestnanci :

9

FSR zamestnanci :

5

Personálne obsadenie stálych zamestnancov v roku 2008

Domov, n.o.
Riaditeľka

1

Ekónomka , zást. riaditeľa
1Vedúca zdrav.-soc.úseku
Hlavná sestra
1111pracovníčka
Soc.

1
1
1
2

1Opatrovateľka

10

Hlavná kuchárka

1

Kuchárka
4Úpratovačka – práčka

1

2
Úržbár
– šofér
2

ˇS

222
2

2
2 21
2

Hlavné zámery vedenia v oblasti ľudských zdrojov :
 Cielenou personálnou politikou napĺňať strategické ciele organizácie
 Zabezpečovať a udržiavať kvalitný personál cez model vzdelávania
 Vštepovať etické dimenzie činnosti personálu v súlade s etickým kódexom

Garancia profesionálneho rastu:
Vzdelávacie aktivity
Domov , n.o. v roku 2007 zabezpečoval širokú škálu vzdelávacích aktivít pre
svojich zamestnancov . Zamestnanci rozvíjali svoje vedomosti na vzdelávacích kurzoch ,
školeniach , prednáškach , workshpoch . Cieľom vzdelávacích aktivít bolo získavať nové
vedomosti v zdravotno – sociálnej oblasti so zameraním na individuálny rozvoj klienta
a zlepšenie jeho kvality života .

 Etický kódex formuluje žiaduce
konanie a etické princípy a štandardy
správania zamestnancov Domova , n.o.
pri plnení svojich povinnosti .
 Etické konanie má kľúčový význam
pre úspešné etablovanie organizácie
na trhu poskytovania sociálnych
služieb a jej dlhodobé a efektívne
fungovanie.

Prehľad realizovaných vzdelávacích aktivít pre zamestnancov Domova , n.o.

Termín

Gestor

Vzdelávacie aktivity

5/07

SocioFórum
Bratislava
Rada PSI
Michalovce

Konferencia : Rozvoj
sociálnych služieb
Seminár :Ľudské
zdroje

UPJŠ
Prešov

Vyššie odborné
vzdelanie :
Absolventský diplom
v študijnom odbore
špeciálna pedagogika
Kurz: Individuálne
plány rozvoja
osobnosti

5/07
6/07

9/07

9/07

10/07
11/07

12/07

12/07

Rada pre
poradenstvo
v sociálnej
práci Košice
Karpatská
nadácia Košice
Karpatská
nadácia Prešov
Fórum PPS
Bojnice

Synergia s.r.o.
Košice,
Psychológ

Spoločenské
zodpovedné
podnikanie
v Karpatskom regióne
Medzinárodná
konferencia pre MVO
Národná konferencia
:Kvalita života
starších občanov
a reálna situácia
v regiónoch Slovenska
Kurz : Masáž
lávovými kameňmi
Kurz : Jogy
Komunikačný tréning
pre zamestnancov

Poč.
zamestnancov
2
1

1

2
2
2

6
1
20

Starostlivosť o zamestnancov
Domov, n.o. pre svojich zamestnancov vytvára čo najvhodnejšie pracovné podmienky , ktoré sú
odrazovým mostíkom na dosiahnutie čo najlepších pracovných výkonov.
Kultúrne a sociálne vyžitie zamestnancov je uskutočňované v rámci organizácie
prostredníctvom kultúrno – spoločenských podujatí .
Domov , n.o. poskytuje svojim zamestnancom širokú škálu zamestnaneckých výhod
tzv.benefitov :
 výlety a poznávacie zájazdy
 príspevky pri príležitosti okrúhlych jubileí zamestnancov vo výške 5000,-Sk
 bezplatná rehabilitácia vo vlastnom stredisku

25.10.2007 - Ocenenie Ing. Kataríny Ószovej a slávnostné stretnutie Jubilantov a Laureátov 2007
Ocenenie Ing. Kataríny Ószovej štatutára Domov, n.o. , Veľké Kapušany za významný prínos pri zachovávaní
ľudových tradícií regiónu Použia a Medzibodrožia a reprezentáciu v zahraničí a pri príležitosti životného jubilea 50 rokov zo strany KSK Košice na slávnostnom stretnutí Jubilantov a Laureátov 2007. Viac informácií o
slávnostnom ocenení je zverejnených na web.stránkach : http://www.kosice.regionet.sk , http://www.osvetake.sk ,
http://www.felvideki.netkey.hu .
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A.3. ) REALIZOVANÉ ČINNOSTI DOMOVA , n.o. V ROKU 2007
Oblasť sociálnej starostlivosti
Organizácia v uplynulých obdobiach vytrvalo pracovala na presadzovaní nových foriem
poskytovania sociálnych služieb, cielených na individuálne potreby a špecifické požiadavky občana
pružnejšie a s vyššou kvalitou . Domov, n.o. vďaka širokému spektru vykonaných činností
v sociálnej sfére získal dobré meno a stabilné postavenie a miesto na trhu poskytovateľov služieb .
Svedčí o tom aj fakt , že okrem domova dôchodcov vo Veľ. Kapušanoch , už rok úspešne sa
prevádzkuje Domov dôchodcov aj v Lekárovciach . Paralelné prevádzkovanie domovov dôchodcov
umožnilo flexibilne reagovať na žiadosti o umiestnenie do DD a pomôcť riešiť sociálnu situáciu
občanov , ktorí sú ohrození života . Umožnila sa aj variabilnosť a kombinovanosť umiestnenia
klientov podľa špecifických záujmov a požiadaviek už pred prijatím do zariadenia . Využitím
priestorových možností obidvoch zariadení sa zvýšila kapacita klientov v DD Veľ. Kapušany z
32 na 35 a v Lekárovciach zo 16 na 20 .
Zvýšenie kapacity v DD vo Veľ. Kapušanoch sa riešilo prestavbou podkrovia na
administratívnu časť vytvorením 3 lôžkovej ubytovacej bunky s príslušenstvom..
Domov, n.o. ponúka naďalej poskytovanie sociálnej starostlivosti v obidvoch zariadeniach
rodinného typu . Realizované činnosti sledovaného obdobia smerovali k zvýšeniu kvality
a dosiahnutiu vysokého štandardu v prospech klientov DD. Prospela k tomu aj realizácia nákupu
nehnuteľného majetku budovy Domova dôchodcov vo Veľkých Kapušanoch ,ktorá sa stala vlastným
majetkom organizácie a tým sa umožnili realizovať rozsiahle aktivity v rámci EÚ fondov .
V priebehu roka z vlastných finančných zdrojov a získaných grantov sa zabezpečovali
materiálno- technické vybavenia obidvoch zariadení .

V materiálno –technickej oblasti sme dosiahli zvyšovanie komfortu a pohodlia nasledovnými
aktivitami :
Prestavba
bývalej
administratívnej časti na
ubytovaciu
časť

Prestavba podkrovia na administratívnu časť

Rekonštrukcia sušiarne

Dodávka a montáž osobného výťahu DD Lekárovce

Hlavnú časť sociálnych služieb tvorí zdrav. – soc . starostlivosť o klientov
Sociálno - zdrav. personál je v najužšom kontakte s klientmi. . Aj ich od postoja ku klientom ,
závisí ako sa cítia klienti v DD , ako sa adaptujú na podmienky zariadenia . Práca ošetrujúceho
personálu je náročná a vyžaduje sebadisciplínu a pevný postoj pri vykonávaní práce . Práve z tých
dôvodov sme využívali odborné poradenstvo a služby psychologičky Mgr. Bindasovej tak klientom
ako aj personálu . Spolupracovali sme po odbornej stránke
na riešení psychických zmien
v starobe , na riešení medziľudských vzťahov klientov , na hľadaní nových foriem terapií .
Najúčinnejším prostriedkom na udržiavanie fyzickej a psychickej kondície v starobe sú rôzne
činnosti .
Obyvatelia majú
možnosť využiť bezplatné kvalitné rehabilitačné služby
v rehabilitačnom stredisku , majú k dispozícii dielne na rôzne formy pracovnej terapie , pozemok
vo Veškovciach a Veľ. Kapušanoch na vykonávanie záhradníckej činnosti a iné aktivity.
Aktivizačnými terapiami pre obyvateľov sa nám podarilo každodenný život v zariadení
naplniť novým obsahom. V rámci oživovania ľudových tradícií mali príležitosť cestovať a stretávať
sa s komunitou pri rôznych kultúrno –spoločenských aktivitách organizovaných doma i v zahraničí.
Mali možnosť zúčastniť sa pri realizácii rôznych podujatí organizovaných s Domovom , n.o. , a
vykonávať charitatívne činnosti spolu so zamestnancami Domova , n.o. . Naše vyvíjané aktivity
nás odlišujú od ostatných domovov dôchodcov .
V roku sme vyvíjali 48 aktivít spolu s obyvateľmi DD Veľ. Kapušany , zahrňuje to okrem
spomínaných akcií aj výlety počas letného obdobia a návštevy iných zariadení podobného charakteru
.
Domov dôchodcov Veľ. Kapušany ponúka aktívny pobyt v zariadení s rôznymi možnosťami na
sebarealizáciu , kým DD v Lekárovciach ponúka pobyt pokojnejšieho charakteru . Naša
organizácia svedomitou a zodpovednou prácou v prospech klientov dosiahla , že má minulosť
v rámci poskytovania sociálnych služieb , má dobre meno a povesť , má svoju stratégiu , má za
sebou mnoho úspešných realizovaných projektov , má kontakty s vládnymi a mimovládnymi
organizáciami a nadáciami doma i v zahraničí .
Naším cieľom je zodpovedným prístupom prehlbovať spoluprácu so všetkým partnerskými
organizáciami a nadväzovať sa na dobré tradície Domova , n.o. za účelom zdokonaliť našu činnosť.

/ Výročná správa rok 2007
Oblasť rehabilitačnej a rekondičnej činnosti

Organizácia prevádzkuje
vlastné regeneračné a rekondičné stredisko s možnosťou využitia
rôznych liečebných terapií . Technologická a prístrojová vybavenosť strediska ponúka bezpečnú
rehabilitáciu aj pre imobilných klientov s rôznymi telesnými postihmi. Terapie sú prirodzene
prevenčnépre všetky vekové kategórie, upevňujú zdravie , odstraňujú chorobné stavy fyzické
a psychické , pravidelným používaním liečia a predlžujú ľudský život . Rehabilitácia poskytuje
kvalifikovaný zdravotný personál v prvom rade svojim klientom – obyvateľom DD bezplatne
a pre verejnosť za prijateľné ceny.
Špeciálne liečebné procedúry a regeneračnú funkciu rehabilitačného strediska využíva stále viac
klientov s rôznymi zdravotnými problémami a postihmi , nakoľko v regióne Použia a Medzibodrožia
neexistuje iná inštitúcia s kvalitnou rehabilitáciou .
Poskytované služby v rehabilitačnom stredisku sa rozšírili novou terapiu v oblasti alternatívnych
liečebných metód, a to masážou lávovými kameňmi a manuálnou lymfodrenážou . Základy týchto
terapií spočívajú v použití špeciálnych masážnych techník , ktoré v spojení s horúcimi kameňmi majú
vysoký terapeutický účinok . Službu poskytujú zamestnankyne zdrav- soc. oddelenia , ktoré obdŕžali
certifikát o absolvovaní kurzu z manuálnych masážnych techník .

Poskytované terapie v rehabilitačnom stredisku :

Hydroterapia :

Oceán - podvodná masáž

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

Lymfodrenáž - masáž lávovými kameňmi
Muzikoterapia
Rašelinové zábalx
Aromaterapia
Klasická masáž
Reflexná masáž chodidiel
Celotelová aromaterapeutická masáž
Plánuje sa ďalšie rozšírenie rehabilitačných možností s využitím elektomagnetickej
energie : BEMER terapia „bio - elektro - magnetická - terapia
Vízia : „ Zdravý životný štýl pre každého “ – aj pre seniorov !
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Oblasť netradičných foriem aktivizácie obyvateľov
Netradičné formy aktivizácie obyvateľov so zameraním na zachovávanie a oživovanie ľudových
tradícií vniesli nový životný štýl v domove dôchodcov . Znamená to pre klientov možnosť na
aktívne zapájanie sa do spoločenského diana komunít . V regióne sme získali patričné miesto
v pestovaní ľudových tradícií. a sme hodnovernými nositeľmi ľudovej kultúry.
Prezentácia ľudových remesiel
obyvateľov oživuje , vzdeláva , vytvára možnosti cestovania ,
stretávania sa a otvára cestu spoločnosti ,priateľstvám , dobrodružstvám a sebarealizácii.
Za účelom naplnenia plnohodnotného života seniorov sme ponúkli nasledujúce netradičné aktivity:

zachovávanie ľudových tradícií a remesiel : tkanie , výroba povrazu ,furmanstvo
varenie slivkového lekváru v medenom kotli , mrvenie kukurice , páranie peria,
pracovná terapia v tradičnej tkáčskej dielni – triedenie materiálu, príprava
a finalizácia výrobkov, natáčanie priadze, ...atď
prezentácia a výučba ľudových remesiel pre návštevníkov komunity v ľudovej dielni
návšteva podujatí v rámci zachovávania ľudových tradícií- aj v zahraničí – možnosť
stretávania sa s inými národmi a kultúrami
výroba darčekových predmetov v stolárskej dielni
ochrana životného prostredia prostredníctvom zberu a zmršťovania PET fliaš
charitatívna činnosť – obdarovanie chudobných
organizovanie výstav a kult. – spoločenských podujatí v objekte DD

Ukážka činnosti tkáčskej dielne

Naše produkty

Realizované kultúrno - spoločenské aktivity :
Na organizovaní kultúrno - spoločenských akcií v zariadení sa okrem zamestnancov podieľali aj
samotní klienti DD . Svedčí o tom aj celý rad spoločne organizovaných kultúrnych podujatí
/kultúrne akcie usporadúvané k aktuálnym sviatkom v roku, festivaly , hudobno - tanečné zábavy,
vystúpenia žiakov MŠ a ZŠ , koncerty, výstavy, čajové popoludnia, taktiež aktivity smerujúce k
výzdobe interiéru a exteriéru zariadenia . V letnom období relax a príjemný oddych nachádzali naši
klienti v areáli pri opekaní slaniny , posedení pri guláši a na poznávacích zájazdoch a výletoch na
verejné kúpaliská regiónu..

29.1.2007 - Privítanie riaditeľky Krajského osvetového strediska v
Košiciach PhDr.Kovalčíkovej so spolupracovníkmi.

15.2.2007 - Fašiangový ples v DD Veľké Kapušany spoločne s
obyvateľmi DD Lekárovce

8.3.2007- Oslava MDŽ

14.4.2007- Návšteva výstavy Agrokomplex Nitra s obyvateľmi DD

18.4.2007 - Slávnostné otvorenie výstavy : Umelecké remeslá
Južného Zemplína vo Vlastivednom múzeu v Trebišove

18.4.2007 - Pokračovanie... Slávnostné otvorenie výstavy :
Umelecké remeslá Južného Zemplína vo Vlastivednom múzeu v
Trebišove

19.4.2007- Opekanie slaniny v DD Lekárovce

3.5.2007 - Oslava Dňa matiek s Klubom Dôchodcov - Veľké
Kapušany

26.5.2007 - Oslava 65. jubilea narodenín p. Balogha

28.5.2007 Turice - Biskupská sväta liturgia v Čičarovciach

2.6.2007 - Prezentácia ľudových remesiel v MR Diosgyőr

7. 6. 2007 - Slávnostné uvítanie obyvateľov a zamestnancov v
novovytvorenej administratívnej časti budovy Domova, n.o.

8.6. 2007 Spoločne pre zachovanie tradícií - SPTŠ Veľké Kapušany

16.6. 2007 - Cassovia Folkfest Košice

29.6.2007 - Posedenie s obyvateľmi pri rieke Latorica

17.6. 2007 - Abovské folklórne slávnosti Rozhanovce

1.7.2007 - Tokajský festival Borša

6.7.2007 - Návšteva kúpaliska MR Ardó

9.7.2007 - Oslava 80.jubilea narodenín p.Tóbiasa

12.7.2007 - Návšteva mesta Michalovce

15.7.2007 - Obecné dni Ptrukša

18.7.2007 - Návšteva kúpaliska MR Kisvárda

27.7.2007 - Návšteva detí z Detského domova z Michaloviec

7.8.2007 - Oslava narodenín p.Huszára

10.8.2007 - Letný prázdninový jarmok vo Veľkých Kapušanoch

16.8.2007- Prezentácia ľudových remesiel v detskom tábore Poľany

17.8.2007- Slávnostne odovzdanie výťahu do prevádzky v DD v
Lekárovciach

20.8.2007- Oslava narodenín p.Kissovej

24.-25.8.2007- Prezentácia ľudových remesiel Karpatskie Klimaty
Krosno

29.8.2007- Prezentácia ľudových remesiel na VIII. ročníku festivalu
FEMAN 2007 v Košiciach

August - Prezentácia ľudových remesiel v Krosne

14.9.07 Návšteva ZSS v Rožňave spojená, obhliadkou okolia

22.9.2007 - Medzinárodný festivál ľudového umenia - Kráľovsky
Chlmec

29.9.2007 - Vinobranecké slávnosti Čerhov

1.10.2007 - Oslava 50. narodenín Ing. Kataríny Ószovej štatutára
Domov , n.o. Veľké Kapušany

11. - 12.10.2007 - Slovenské dni v Krakove

25.10.2007 - Ocenenie Ing. Kataríny Ószovej a slávnostné stretnutie
Jubilantov a Laureátov 2007

26.10.07- 27.10.2007 JESENNÝ VEĽKOKAPUŠIANSKÝ JARMOK

23.11.2007 - Spoločná oslava menín štatutára Domov, n.o. Kataríny
Ószovej

5.12.2007 - Mikulášske vystúpenie žiakov ZŠ Boľ

6.12.2007 – Mikulášske rozdávanie šiat pre soc. slabších rodín so
spoluúčasťou obyvateľmi DD

6.12.2007 – Návšteva obyvateľov DD z Únia žien V. Kapušany s
Mikulášskym prekvapením

6.12.2007 – Mikulášske vystúpenie žiakov ZUŠ Veľké Kapušany

6.12.2007 – Príchod Mikuláša do DD

10. - 11.12.2007 - Vianočná remeselnícka dielňa v Domove , n.o

11.-12.12.2007 - Prezentácia výrobkov klientov Domova , n.o. na
vianočnej výstave KSK Košice

19.12.2007 - Predvianočný kultúrny program žiakov SOU - e Veľké
Kapušany

Oblasť propagácie sociálnej činnosti
Propagácia našich
www.domovno.sk.

služieb

sa realizuje

prostredníctvom

internetovej

Ďalšie formy propagácie :
- mediálne výstupy ,
- účasť na rôznych kultúrno - spoločenských podujatiach doma i v zahraničí .
- informačné materiály o činnosti domova dôchodcov
- letáky
Mediálne výstupy :
STV 2
TV Zemplín Michalovce
TV Trebišov
Ďalšie internetové stránky, deklarujúce naše aktivity :
http://www.kosice.regionet.sk , http://www.osvetake.sk ,
http://www.felvideki.netkey.hu .

Spolupracujúce domáce a zahraničné organizácie::
KN Košice
KOS Košice :
KC Medzibodrožia a Použia :
Kultúrne stredisko Veľ. Kapušany
Gymnázium Veľké Kapušany
Spoločnosť Sv. Simeona :
Pro Patria n.o. :
Feman OZ Košice :
Népművészeti egyesület Miskolc :
Zemplínsky Európsky Dom
Združenie pre rozvoj regiónu
Agroprodukta V.Kapušany

Laura Dittel, riad.
PhDr. Kovalčíková , riaditeľka
Mgr. Zvolenská , riaditeľka
PhDr. Tovis Štefan, riad
PhDr. Judita Lecková, riad.
Ósz Štefan , grékokat
cirkev . dekan
Ing. Feterik Mikuláš - štatutár
Ing. Eduard Buraš
Molnár Marianna - riaditeľka
Juhász István , riaditeľ
Mihók Gábor – riad.
Valéria Csatlós

stránky
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Oblasť podnikateľskej činnosti
Naďalej sme vykonávali podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia a všetky
príjmy sme využili v prospech hlavnej činnosti na neziskovej báze.
Služby poskytované v rámci živnosti
rehabilitačná a rekondičná činnosť
pohostinská činnosť
výroba bytových doplnkov – tkanie
výroba drevených predmetov
zmršťovanie PET fliaš

ZÁVER
Rok 2007 hodnotíme ako úspešný a, môžeme konštatovať , že všeobecno – prospešný
účel organizácie bol naplnený .
Rok 2007 bol zároveň náročný – iniciovali sme nové formy plnohodnotného prežívania
staroby .
Sme vďační každému , ktorý nám v uplynulom roku pomohol pri napĺňaní našich cieľov .
.

