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Vážené dámy , vážení páni mojim cieľom je Vám predstaviť výročnú správu neziskovej
organizácie Domov Veľké Kapušany .
Dostanete do rúk ďalšiu ročnú správu našej organizácie . Je to dôkaz toho , že máme za
sebou ďalší rok . Vždy , keď prechádzame do nových období , keď niečo končíme a nové veci
začíname , bilancujeme . Keď som pracovala na tejto ročnej správe , uvedomila som si , že sme
počas roka 2008 urobili kus práce , a dosiahli sme významné výsledky vo všetkých oblastiach
poskytovania sociálnych služieb v domove dôchodcov, kde naša organizácia pôsobí .

Ing. Katarína Ószová , riaditeľka Domov , n.o

Vyvíjali sme široké spektrum verejno – prospešnej činnosti , zrealizovali sme
množstvo
významných kultúrno –spoločenských aktivít , podieľali sme sa na zachovávaní ľudových tradícií
v prospech klientov domova dôchodcov ako aj komunite žijúcej v regióne .
Vyprofilovali sme sa na modernú neziskovú organizáciu, ktorá si vybudovala dobré meno
a stabilné postavanie v sociálnej sfére .
Naďalej sme preferovali v rámci našej činnosti inovatívne formy a nové trendy v starostlivosti
o klientov s garantovaním kvalitného a dôstojného prežitia staroby v zariadení .
Zmenili sme stereotypný štýl života seniorov DD k aktívnemu a plnohodnotnému , ktorý im
prináša ešte plno radostí a možnosti realizovať najmä tvorivé sny - ,,život je krásny v každom
veku “ .
Kvalita práce, ktorú robíme, profesionálny a láskavý prístup ku klientom, zohratý zamestnanecký
tím, výborná správna rada, stabilné partnerstvá, spolupráca s rôznymi inštitúciami verejného
sektora, dobré kontakty s nadáciami a dobré pracovné vzťahy so samosprávami – to všetko
stálo veľa námahy, ale prinieslo nám to uznanie a ocenenie zo strany verejnosti a masmédií.
Vždy sa pozeráme dopredu, pretože bez jasno zadefinovaného cieľa by sme sa nikde nedostali .
Na tomto pohľade sme postavili aj stratégiu organizácie do roku 2010 .
Našim hlavným cieľom je poskytovať kvalitné sociálne služby na úrovni EÚ a byť vnímaný ako
silný partner na trhu poskytovania sociálnych služieb, 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 .
Poďakovanie by som na tom mieste rada vyjadrila našim milým klientom za dôveru
a lipnutú lásku, mojim kolegom za ich prácu , členom správnej rady, našim všetkým priateľom
a priaznivcom za podporu a pomoc.

Ďakujem.
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Rok 2003
Certifikát MPSVR odbornej spôsobilosti
na riadenie soc. služieb
Rok 2008
DELF – certifikát MKFR z jazyka
francúzskeho
Certifikát MSSR -Marketing MVO

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
ruský jazyk čiastočne

Názov organizácie :

DOMOV , n.o. Veľké Kapušany

Typ organizácie :

Nezisková organizácia poskytujúca
všeobecne prospešné služby
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14.12.2001
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OVVS/35/2001 - NO

IČO:

31257844

Meno štatutára :

Ing. Ószová Katarína

Adresa organizácie :
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056 / 6383385
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riaditelddvk@copusnet.net

web :

www.domovno.sk

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

HODNOTY , V KTORÉ VERÍME
Veríme , že každá ľudská bytosť je jedinečná . Má hodnotu bez ohľadu na svoj postih
alebo iné znevýhodnenie .
Veríme , že je našou povinnosťou vytvárať prostredie , v ktorom budú vznikať kvalitné
sociálne služby ako odpoveď na potreby ľudí odkázaných na pomoc iných .
Veríme , že úlohou služieb je reflektovať potreby klientov . Služby majú stimulovať
samostatnosť , vlastnú zodpovednosť a dôstojný život klientov .
Veríme , že dôvera našich klientov a zamestnancov patrí k najdôležitejším hodnotám
organizácie , ktorými sa organizácia riadi a stavia na nich.

POSLANIE
Naším poslaním je zlepšiť kvalitu života klientov podľa ich prianí , potrieb a vytvoriť
pocit bezpečia v ich novom domove , zabezpečiť dôstojné a plnohodnotné
prežitie ich staroby .

PRINCÍPY , KTORÝMI SA RIADIME
Európska charta ľudských práv
Etický kódex Domova, n.o.
Zodpovednosť a transparentnosť
Firemná kultúra v Domove, n. o.

Cesta k cieľu nebýva priamočiara ani jednoduchá. Správny výber prostriedkov
znásobuje dosiahnuté ciele organizácie. Vedenie firmy predstavuje na jednej
strane stabilný , no súčasne aj otvorený a vývoja schopný tím .

Natália Szabó - Zástupca riaditeľa
- Ekonómka
Mať úctu ku klientom znamená trojitú povinnosť personálu DD : prijať ich , starať sa
o nich , oceňovať ich kvalitu a pristupovať k ním s otvoreným srdcom, láskou , nežným
slovom , úprimným úsmevom a pochopením.

Valéria Rapácsová - Vedúca soc.
– zdrav. oddelenia
Poskytovať komplexnú starostlivosť a vytvárať
podmienky pre zabezpečenie
úhľadného a príjemného náhradného domáceho prostredia našim klientom
s rešpektovaním ich požiadaviek, zvyklostí a návykov.

Erika Szabová - Hlavná sestra

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. / bežné 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 .

Charitatívne činnosti
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,

Orgánmi organizácie v zmysle § 18 zákona č.213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách
poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov sú :




Správna rada
Riaditeľ
Dozorná rada

Správna rada
Správna rada je najvyšším orgánom Domova , n. o.
mene organizácie .

V zmysle Štatútu rozhoduje v konaní

Predsedkyňa :
Csatlósová Valéria

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 pôsobnosť sa riadi ustanoveniami štatútu Domova ,
n.o. a je založená z troch členov.

Dozorná rada :
Ing. Tibor Dzuro - člen
Július Szabó 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.
Všetkým členom správnej rady ďakujeme za odbornú pomoc a podporu , a najmä za to , že sú
tiež sprostredkovateľmi dobrých myšlienok .

v oblasti poskytovania sociálnych služieb

Hlavným zámerom v oblasti poskytovania sociálnych služieb je dosiahnuť vyššie štandardy
kvality poskytovaných služieb s vytvorením nových rozmerov starostlivosti o klientov a to
v súlade so zákonom o sociálnej pomoci č. 448/2008 v platnom znení.
□ Vytvárať podmienky pre implementáciu štandardov kvality poskytovaných služieb v oblasti
personálnej , procedurálnej a prevádzkovej.
□ Poskytovať kvalitné sociálne služby a objektívne zhodnocovať ich úroveň pomocou zavádzania
štandardov kvality .
□ Rozširovať spektrum poskytovaných služieb širšiemu okruhu cieľových skupín
□ Realizovať princípy sociálneho marketingu v oblasti poskytovania služieb
□ Zavedenie nových špecializovaných terapií zameraných na zachovanie a rozvoj zručnosti
a schopnosti klientov.
□ Sprístupňiť službu verejnosti – poskytovať informácie o poslaní, cieľoch, princípoch, ktoré
uľahčia orientáciu pre záujemcov o služby a tým prispejú k dostupnosti služieb Domova , n.o.

Domov , n.o. na základe uznesenia MZ Mesta Veľké Kapušany č.103 / 2003 od roku
2004
vykonáva
sociálne služby v Zariadení pre seniorov / Domove dôchodcov / vo Veľkých
Kapušanoch na sidl. POH 58/102 .

DD Veľké Kapušany
Kapacita zariadenia : 36
Počet klientov ku koncu roka : 36

Keď vnímame farby , jeseň je prekrásna . Rovnaká je aj jeseň života
zabezpečená klientom v Domove , n.o.

Domov , n.o. Veľké Kapušany na základe uznesenia OZ č. 10/2005 Lekárovce od
2.10.2006 poskytuje sociálne služby v Zariadení pre seniorov / Domove dôchodcov /v obci
Lekárovce.

DD Lekárovce
Kapacita zariadenia : 20
Prijemný pobyt a pokojná staroba v domove rodinného typu.

Domov, n.o. poskytuje sociálnu starostlivosť 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

Vykonané činnosti sa kategorizujú do nasledovných oblastí :








Kvalita poskytovaných sociálnych služieb
Rehabilitačné rekondičné služby
Netradičná forma aktivizácie obyvateľov
Kultúrno – spoločenské aktivity
Marketing soc. služieb
Humanitná a charitatívna činnosť
Rozvoj ľudských zdrojov

KVALITA V POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH
Organizácia presadzuje
nové formy starostlivosti o klientov v domove dôchodcov ,ktoré garantujú :
 Kvalitu
– založenú na uspokojovanie individuálnych potrieb klientov
 Dostupnosť – budovanú v prirodzenom prostredí klientov
 Inovatívnosť – podporujúcu rozvoj osobnosti a zachovanie zručnosti klientov
Hlavným rozdielom v porovnaní s ostatnými zariadeniami je rozsah
poskytovaných služieb a hlavne veľké množstvo aktivít , ponúkaných rôznymi
formami činností , ako sú pracovná terapia , animoterapia , prezentácia ľudových
tradícií doma i v zahraničí
, kombinované výlety , spoznávacie zájazdy , výstavy
vlastných produktov klientov, charitatívna činnosť, ochrana životného prostredia
a široké spektrum kultúrno – spoločenských podujatí organizovaných Domovom ,
n.o. v partnerstve s Mestom Veľké Kapušany a rôznymi inštitúciami regiónu
Použia a Medzibodrožia . Naše aktivity boli zviditeľnené pre širokú verejnosť prostredníctvom masmédií
TV Markíza , TV Zemplín, Rádio Lumen a Rádio Patria.
Pokladáme za dôležité obsahovo naplniť
pobyt v zariadení tak , aby sa zachovalo nadšenie
pre život , ktoré vedie k produktivite , zdraviu
a k dlhovekosti . Zdravé starnutie je krásne ako
ktorékoľvek iné obdobia života . V tomto smere
využívame odborné poradenstvo psychologičky
Mgr . Bindasovej
a podľa jej usmernenia
zavádzame nový životný program pre seniorov
zameraný na edukinézne pohybovo – relaxačné aktivity. Tento program prebieha úspešne a pozitívne
vplýva na zmysluplné fungovanie života klientov . Nadväzuje na rozvoj individuálneho plánu klienta
v DD.

Chceme ukázať , že život v starobe môže byť kvalitný aj pre človeka žijúceho v domove
dôchodcov , ktorý je tiež súčasťou spoločnosti , prináša pozitíva , skúsenosti , zručnosti , vedomosti
a tradície z ktorých môžeme čerpať a mali by sme ich zachovať pre budúce pokolenie

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 prevenčné pre 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 .
Poskytujeme
rehabilitačné
služby
z
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 . Rehabilitačné stredisko ponúka našim klientom aj manikurú,
pedikúru a kadernické služby raz v mesiaci .

Ostatné poskytované terapie v rehabilitačnom stredisku:

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

- Rašelinové zábaly
- Aromaterapia
- Klasická masáž
- Reflexná masáž chodidiel
- Celotelová aromaterapeutická masáž
Plánuje sa ďalšie rozšírenie rehabilitačných možností s využitím elektro-magnetickej

energie: BEMER terapia „bio - elektro - magnetická - terapia
Vízia: „Zdravý životný štýl pre každého“ – aj pre seniorov!

Domov , n.o. Veľké Kapušany naďalej úspešne vyvíja a realizuje v spoluúčasti s klientmi DD
netradičné formy aktivity v rámci zachovávania a oživovania ľudových tradícií v regióne, ktoré dokážu
osloviť a získať si priazeň verejnosti svojou jednoduchosťou a originalitou . Tieto aktivity seniorom otvorili
,,veľkú bránu,, bližšie k ľudom, spoločnosti, priateľstvám, dobrodružstvám, sebarealizácii a prezentácii ich
schopnosti, vedomosti a zručnosti aj v neskoršom veku. Prostredníctvom vyvíjaných aktivít klientov z
vlastnej ľudovej dielne, Domov , n.o. zastrešuje a dáva domov takým ľudovo tradicionálnym aktivitám,
ktoré sa snažia prinášať danej komunite ozajstný pôžitok, spestria a oživujú kultúrny život mesta Veľké
Kapušany.
V prvom rade sme známi s tkanými výrobkami. Ľudové tkanie a s tým súvisiace práce sú pre
našich obyvateľov veľmi blízke, vykonávajú to radi, zaspomínajú na detstvo a mladosť a popri tom sa cítia
užitoční a osožní. Tkacie remeslo v rámci DD už má svoju tradíciu. Vyvíjame to na regionálnej
a nadregionálnej úrovni.
Neustále rozširujeme rôzne formy aktivít pre klientov v rámci zachovávania a oživovania
ľudových tradícií a snažíme sa byť nápomocný plnohodnotnému prežívaniu života v DD. Aby naši
obyvatelia cítili vždy , že slnko svieti aj pre nich .

 zachovávanie ľudových tradícií a remesiel : tkanie, výroba povrazu ,furmanstvo
slivkového lekváru v medenom kotly , mrvenie kukurice , páranie peria,

varenie




zachovávanie tradícií v rámci prípravy sviečok
maľovanie na hodváb a na sklo



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
a zmršťovania PET fliaš

prostredníctvom

zberu



charitatívna činnosť – obdarovanie chudobných



organizovanie výstav a kult. – spoločenských podujatí v objekte DD

Prezentácia vlastných produktov klientov Domova , n.o na výstavách realizovaných
VÚC Košice v roku 2008

Jednou z foriem trávenia voľného času obyvateľov je aj kultúrno – spoločenská činnosť . Hlavným cieľom
je ohľadom na vek , postihnutie a záujmy obyvateľov napľňať a organizovať ich voľný čas . Kultúrno –
spoločenská aktivita sa riadi plánom . Je zameraný nielen na kultúrny život , ale aj na duchovný
a zdravotný život obyvateľov . Organizujú sa rôzné kultúrno – podujatia k aktuálnym sviatkom roku ,
festivály , hudobno – tanečné zábavy , okrúhle narodeniny , koncerty , výstavy a aktivity smerujúce k
výzdobe interiéru a exteriéru zariadenia . V letnom období majú zabezpečené relax a príjemný oddych
v areáli DD pri opekaní slaniny , posedení pri guláši , grilovaní jedál a na poznávacích zájazdoch
a výletoch na verejné kúpaliská regiónu. Naši obyvatelia v rámci partnerstva sa aktívne podieľajú na
realizácii kulturno – spoločenský podujatí organizovaných MsKs Veľké Kapušany, KCMaP Kráľovský
Chlmec a KOS Košice.

Harmonogram aktivít v roku 2008:

22.1.2008-24.1.2008 - Účasť na medzinárodnej
konferencii KN v Poľsku

6.2.2008 - Oslava narodenín obyvateľa - p.Geľatko

18.2.2008 - Návšteva riaditeľky Karpatskej nadácie v
Domove , n.o. .

29.2.2008 - Blahoželanie p. Horoszovi k 15.výročiu
nástupu do zamestnania

7.3.2008 - Oslava MDŽ

12.3.2008 - Pútnická cesta do Sárospataku

26.3.2008 - Oslava menín Jozefa a Alexandra v DD
Lekároce

8.4.2008 - Romafest v MsKS Veľké Kapušany

15.4.2008 - Duchovné cvičenie pod vedením
gr.katolíckého duchovného o.Telenko Miklós

21.4.2008 - Inštruktáž k príprave sviečok- Dámóc MR

24.4.2008 - Turistická cesta - Hejce MR

25.4.2008 - Narodeniny p. Ladislava Balogha

12.5.2008 - Turice - Biskupská sväta liturgia
v Čičarovciach

12.5.2008 - Oslava Dňa matiek v Klube dôchodcov Veľké Kapušany

22.5.2008 – Sviatok

30.5.2008 - Látogatás Ferencz György fafaragó és szobrászművész műhelyében –
Nagykapos

4.6.2008 - Turistická cesta do Esztergomu

11.6.2008 - Každú stredu piknik v areáli DD

15.6.2008 - Abovské folklórne slávnosti Rozhanovce
40.ročník

19.-20.6.2008 - Renesančný festivál Veľké Kapušany

23.6.2008- Účasť na slávnostnom ukončení projektu
kanalizácie – Lekárovce

28.6. 2008 - 29.6.2008 Tokajský festival Borša

3.7.2008 - Výroba sviečok s deťmi z Centra voľného
času - Veľké Kapušany

9.7.2008 - Návšteva kúpaliska MR Sóstó

13.7.2008 - Obecné dni Ptrukša

17.7.2008 - Turistický deň - Kisrozvágy MR

23.7.08 - Turistický výlet zamestnancov v Tatrách

31.7.2008 - Oslava 80. jubilea narodenín p. Tomoriho

1.8.2008 - Oslava narodenín obyvateľky DD p.
Szunyoghovej

2.8.2008 -Obecné dni- Ižkovce

18.-19.8.08 - Domov, n.o. spoluorganizátor
Veľkokapušianského letného jarmoku

24.8.2008 - Turistický výlet Červený Kláštor

30.8.08 - 31.8.08- Karpackie Klimaty Krosno

3.9.2008 - Turistický výlet Vinné Jazero

26.9.2008 - Prezentácia výrobkov klientov Domova,n.o.
na výstavke KSK Košice

27.9.2008 -Vera Daková z Nadácie Charlesa Motta a
Laura Dittel riaditeľka KN na návšteve v Domove , n.o.

1.10.2008 - Oslava Medzinárodného dňa starších

2.10.2008 - Klavírny recitál Magdalény Bajuszovej v
ZUŠ Veľké Kapušany

10.-11.10.2008 - Kurz pre zamestnancov zdrav. soc.oddelenia - výučba psychologicko relaxačných cvikov pre obyvateľov DD

13.10.2008 - Umiestnenie dreveného kríža na stenu v spoločenskej miestnosti

14 .10.2008 - Senior party v MKS Veľké Kapušany

15.10.2008 - Návšteva múzea v Kráľ. Chlmci

16.10.2008 - Účasť na autorskej výstave maliara Nagy
Enzoe Zoltána v KS Veľké Kapušany

24.10. 2008 - 25.10.2008 - JESENNÝ
VEĽKOKAPUŠIANSKÝ JARMOK

30.10.2008 - Školenie BOZP

4.11.2008 - Oslava 90. narodenín p. Regendovej obyvateľky DD Lekárovce

5.11.2008 - Účasť na autorskej výstave obrazov maliara
Mgr. Michala Zavackýho

13.11.2008 - Návšteva TV Markízy v Domove , n.o. prezentácia prípravy vlastných výrobkov obyvateľov
DD

25.11.2008 - Oslava Kataríny

4.12.2008 - Prezentácia výrobkov klientov Domova ,
n.o. na výstave KSK Košice

5.12.2008 - Príchod Mikuláša do DD

10.12.2008 - Oslava narodenín p. Ladžonovej obyvateľky DD Veľ. Kapušany

12.12.2008 - Účasť na akcii : " Trblietavé rozprávky "
organizované s KCMaP v Královskom Chlmci

15.-16.12.2008 - Veľkokapušianský vianočný jarmok :
Vianočné koledy v Domove , n.o.

17.12.2008 - Prezentácia liečivých produktov firmy
Pharmanex

Propagácia našich služieb sa realizuje prostredníctvom internetovej stránky www.domovno.sk.

Ďalšie internetové stránky, deklarujúce naše aktivity :
http://www.kosice.regionet.sk
http://www.osvetake.sk ,
http://www.felvideki.netkey.hu .
http:// www.karpatskanadacia.sk
http.//www. kontoorange.sk

Mediálne výstupy :
TV Markíza
STV 2
TV Zemplín Michalovce
Rádio Lumen
Rádio Patria

Spolupráca s verejnosťou :
KN Košice
KOS Košice :

Laura Dittel, riaditeľka.
PhDr. Kovalčíková Eleónora , riaditeľka

KC Medzibodrožia a Použia :

Mgr. Zvolenská Gabriela, riaditeľka

Centrum pre filantropiu

Mgr. Lucia Gregorová

Mestské kultúrne stredisko Veľ. Kapušany

PhDr. Tövis Štefan, riaditeľ

Gymnázium Veľké Kapušany

PhDr. Lecková Juditha, riaditeľka

ZŠ s vyuč. maď. Veľké Kapušany

Mgr. Barnabás Hornyák , riaditeľ

ZŠ s vyuč. slov. Veľké Kapušany

Mgr. Henrieta Bereščíková

ĽŠU Veľké Kapušany

Mgr. Horkay Tamás , riaditeľ

Pro Patria n.o. :

Ing.

Združenie pre rozvoj regiónu

Ing .Mihók Gábor – riaditeľ

Zemplínsky Európsky Dom

Juhász István , riaditeľ

Feterik Mikuláš - štatutár

Ďakujeme .... dobrým ľudom , ktorí nás podporovali a pomáhali nám.

Za finančnú podporu ďakujeme:
Ing. Pekár Jozef
Ing. Kalafut Milan
Ing. Mihók Michal
Ing. Pavol Rynik
Ing. Kovács Ladislav
Za nefinačnú podporu :
Agroprodukta Veľké Kapušany
Laura Dittel
p.Milan Rusko
p.Attila Lázár
p.Attila Hornyák
Ing. Sadel Peter
MuDr. Rudolf Rešo

Ďakujeme všetkým známym a neznámym jednotlivcom , ktorý nás podporovali venovaním 2 %
dane z príjmov.

Domov , n.o. vykonáva charitatívne aktivity v regióne za spoluúčasti klientov domova dôchodcov
a napomáha sociálne odkázaným občanom žijúcim v regióne Použia a Medzibodrožia, zmierniť ich
sociálnu a hmotnú núdzu bez diskriminácie.
S cieľom rozvoja charitatívnej pomoci spolupracuje v partnerstve s cirkevnými inštitúciami regiónu Použia
a Medzibodrožia a
občianskym združením Partnerstvo sociálnej inklúzie Zemplína
. Pravidelne
organizuje zbierky obnoseného šatstva , obuvy , nábytku , domácich potrieb a potravín a obdarováva
chudobných regiónu .
Každoročne organizuje charitatívne akcie pred cirkevnými sviatkami aj na rómskych osadách regiónu .
Zapája sa aj do charitatívneho programu Nadácie Konto Orange Darujte Vianoce.
V roku 2008 prostredníctvom výrobkov našich obyvateľov sme prinášali radostné chvíle a splnili sme sny
ľudom v ťažkej situácii počas Vianoc v Bratislave . Darovanie má dve kladné stránky : obdarovanému
prináša radosť a darcovi hrejivý pocit , že niekomu pomohol .

Rozvoj ľudského kapitálu je jedným z najdôležitejších aspektov
rozvoja poskytovaných
služieb Domova , n.o. . Organizácia podporuje odborný rast svojich zamestnancov formou celoživotného
vzdelávania. Cieľom celoživotného vzdelávania je zdokonaľovanie a dopĺňanie požadovaných vedomosti
a schopností potrebných na vykonávanie pracovných činnosti v oblasti poskytovania sociálnych služieb
.Vedenie vytvára podmienky k tomu , aby
pracovné prostredie zodpovedalo platným všeobecným
záväzným normám a stanoveným vnútorným pravidlám organizácie .
V procese poskytovania sociálnych služieb vyžaduje od zamestnancov
uplatňovať
vzťahy založené na prijatých etických hodnotách :






Úcta
Empatia
Dôvera
Akceptácia
Spolupatričnosť

Efektívnosť a záruku kvalitnych poskytovaných služieb Domova , n.o. zaručuje
zamestnanecký tím Domova n.o. , ktorý zabezpečuje komplexnú starostlivosť o klientov .

Personálne obsadenie stálych zamestnancov v roku 2008

odborný

Domov, n.o.
Riaditeľka
1
1Ekónomka , zást. Riaditeľa
1
Vedúca zdrav.-soc.úseku

1
1

Hlavná sestra
1111
Soc. pracovníčka

1
2

1
Opatrovateľka

11

Hlavná kuchárka

1

Kuchárka
4
Úpratovačka – práčka
2
Údržbár – šofér
2Spolu

ˇl

222
2

1
1
2 21
221

Vzdelávacie aktivity
Domov , n.o. zabezpečuje širokú škálu vzdelávacích aktivít pre svojich zamestnancov .
Zamestnanci rozvíjajú svoje vedomosti na vzdelávacích kurzoch , školeniach , prednáškach ,
workshpoch . Cieľom vzdelávacích aktivít je získavať nové vedomosti v zdravotno – sociálnej
oblasti so zameraním na individuálny rozvoj klienta a zlepšenie jeho kvality života .

Vzdelávacie aktivity pre zamestnancov v roku 2008

Riaditeľka Domov , n.o.
- Ing . Katarína Ószová

Zástupca riaditeľa
- Natália Szabó

DELF – certifikát MKFR z jazyka
francúzskeho

Certifikát MSSR - Podvojné
účtovníctvo pre MVO

Certifikát MSSR -Marketing MVO

Certifikát MSSR -Priame a
nepriame dane pre MVO

Certifikát AVSR - Opatrovateľstvo
Certifikát AVSR - Opatrovateľstvo
Certifikát AVSR - z nemeckého
jazyka
Certifikát Creative Art - kurz tvorivosti

Certifikát AVSR - z nemeckého
jazyka

Vedúca soc. – zdrav. oddelenia
– Valéria Rapácsová

Hlavná sestra
- Erika Szabová

Certifikát MSSR - Tvorba a finančné
riadenie projektov

Certifikát AVSR - z nemeckého
jazyka

Certifikát AVSR - Opatrovateľstvo

Certifikát Creative Art - kurz
tvorivosti

Certifikát AVSR - z nemeckého
jazyka

Osvedčenie - kurz relaxačné aktivity
v starobe

Certifikát Creative Art - kurz tvorivosti
Osvedčenie - kurz relaxačné aktivity v
starobe

Vzdelávacie aktivity pre soc. – zdrav. personál : september – december 2008
Termín Gestor
9/08
9/08
10/08
10/08
12/08

SOU-E V. Kapušany
Karpatská Nadácia
Košice
Creative Art
Michalovce
Mgr. Zuzana
Bindasová psychológ
Košice
ASSP
Bratislava

Vzdelávacie aktivity
Stredoškolské štúdium
s maturitou
Vzdelávací program v rámci
príprave projektu Štart

Poč. zamestnancov
4
1

Kurz tvorivosti

10

Kurz : Relaxačné aktivity v
starobe

10

Kurz - Sociálno - psychologický
výcvik

1

Hlavné zámery vedenia v oblasti ľudských zdrojov :



Vybudovať profesionálny pracovný tím , ktorý okrem vzdelávania a praxe bude mať aj
osobnostné predpoklady podľa potreby klientov a zariadenia, v súlade s platnou legislatívou
o sociálnej pomoci .



Pri prijímaní nových zamestnancov zohľadňovať ich vzdelanie, osobnostné predpoklady
a profesijné potreby zariadenia .



Zúčastňovať sa akreditovaných
vzdelávacích inštitútov.

vzdelávacích kurzov organizovaných prostredníctvom



Zabezpečiť účasť na kurz QM – Manažér kvality pre zariadenia sociálnych služieb , ktorá
obsahom aj rozsahom zodpovedá požiadavkám na harmonizované vzdelávanie v rámci
Európskej organizácie pre kvalitu .



Zúčastňovať sa vzdelávacích programov v oblasti soc. práce prostredníctvom Rady pre
poradenstvo v sociálnej práci .



Pravidelne organizovať pracovné porady , ktorých cieľom je odovzdávanie informácií ,
riešenie problémov a podávanie návrhov .



Realizovať v praxi plány profesionálneho rozvoja odborných pracovníkov .



Uplatniť systém motivačného hodnotenia pracovníkov , nielen finančnou odmenou ale
zamestnaneckými výhodmi tzv. benefitmi :
- výlety a poznávacie zájazdy
- príspevky pri príležitosti okrúhlych jubileí zamestnancov
- bezplatná rehabilitácia vo vlastnom stredisku



Zabezpečiť E-learningové distančné vzdelávanie zamestnancov cez MŠ SR



Organizovať tréning sociálnych zručnosti , tréningové semináre a cudzojazyčné a iné kurzy
priamo v zariadení.



Spolupracovať s ÚPSVaR Michalovce v oblasti zamestnávania uchádzačov o dobrovoľníckuj
činnosti v rámci možnosti zariadenia .



Dodržať Etický kódex organizácie , ktorý má kľúčový význam pre úspešné etablovanie
organizácie na trhu poskytovania sociálnych služieb a jej dlhodobé a efektívne
fungovanie.

ZÁVER
V pozadí úspešného uplynulého roka , môžeme konštatovať , že všeobecno – prospešný účel
organizácie bol naplnený . Dokázali sme zabezpečiť plnohodnotný život aj pre občanov 3. veku seniorov novými trendmi poskytovania sociálnych služieb.
Zároveň si dovolím vyjadriť vrelé poďakovanie všetkým našim klientom a osobnostiam verejnosti ,
ktorí v roku 2008 stáli pri nás a vyjadrili svoju vieru v to , že nám svoje sympatie zachovávali naďalej.
Poďakovanie patrí ctenému Zastupiteľstvu KSK – VÚC pod vedením pána predsedu JUDr. Zdenka
Trebuľu za spolufinancovanie prevádzkových nákladov a naplnenie paragrafov Zákona o sociálnych
službách.

Ďakujeme

