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Jednou z najdôležitejších oblastí nášho spoločenského života je
oblasť starostlivosti a pomoci o starších občanov. Sám život ukázal, kto a
ako si svoju „ jeseň života “
dokáže zabezpečiť – zariadiť. Nie každý
takýto občan má možnosť prežiť svoju starobu
v spoločnosti svojich
blízkych vo vzájomnom kontakte, vzájomnej úcte a láske.
Mnohí starší 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.
Táto starostlivosť je zabezpečovaná našim zariadením sociálnych služieb.
Domov, n. o. so sídlom vo Veľkých Kapušanoch je Zariadenie pre seniorov
/ZPS/, ktoré zabezpečuje sociálne služby podľa zákona NR SR č. 448/2008
v platnom znení.
Hlavným cieľom zariadenia je zabezpečovanie kvalitnej starostlivosti
s humánnym a etickým prístupom k prijímateľom služieb, vytvorenie
príjemného prostredia, pocitu domova a súkromia s rešpektovaním
a dodržiavaním práv a slobôd.
Predložená výročná správa by mala poskytnúť ucelený pohľad na to, ako
sme pracovali v uplynulom roku 2012 a ako sa nám náš zámer darí plniť.
Mala by zhodnotiť našu činnosť, aktivity a mala by prezentovať výsledky
našej práce smerom von. Naším celoročným záujmom bolo skvalitnenie
životných podmienok našich klientov a snaha aktívne podporiť ich chuť
a vôľu do života.

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 v Bratislave, špecializácia
,, Zdravotné inžinierstvo,,
Rok 2003 Odborná spôsobilosťCertifikát MPSVR na riadenie soc.
služieb
Rok 2008 DELF – certifikát MK FR
z Francúzskeho J.
Marketing MVO Certifikát MŠ SR

Prax – zamestnanie :

Rok 1981 -2000

VVaK Trebišov-

vedúca technického úseku
Rok 2000- doteraz – riaditeľka ZPS V.
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–
podnikateľská činnosť
Rodinné zázemie :

manžel- Štefan Ósz – gréckokatolícky
kňaz
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

Dátum založenia :

14.12.2001

Reg. číslo :

OVVS/35/2001 - NO

IČO:

31257844

Meno štatutára :

Ing. Ószová Katarína

Adresa organizácie : 079 01 Veľké Kapušany
POH. 58/102

Telefón :

056

/ 6383385

0905 / 870289
Fax :
e- mail :

web :

056 / 6383385
riaditelddvk@copusnet.net

www.domovno.sk

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
° 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 pôsobnosť sa riadi
ustanoveniami štatútu Domova , n.o. a je založená z troch členov.
Dozorná rada :
Ing. Tibor Dzuro Katarína Matišinová
Ing. Peter Simon -

člen
-

člen
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
spoluprácu,

správnej a dozornej

rady ďakujeme za svedomitú

za odbornú pomoc a podporu , a najmä za to , že

sú tiež

sprostredkovateľmi dobrých myšlienok v prospech našich obyvateľov.

Organizácia Domov , n.o.

vznikla v roku 2001. Poskytovanie sociálnych

služieb v DD Veľké Kapušany začala v roku 2004

na základe uznesenia

MZ Mesta Veľké Kapušany č.103 / 2003 vo Veľkých

Kapušanoch na sidl.

P.O.H 58/102, kde doteraz pôsobí.
Od roku 2004 zdravotný a sociálny personál pri poskytovaní komplexnej
sociálnej starostlivosti pre obyvateľov zariadenia pokladal za dôležitú
úlohu

realizovanie

netradičných

foriem

a metód

aktivizácie

v rámci

pracovnej terapie a to zameraním sa na:
° udržiavanie fyzických a psychických schopností obyvateľov
° vytváranie vhodných možností a priestoru na sebarealizáciu jednotlivcov
° podporu účelnej pracovnej činnosti
° prihliadanie na ľudové tradície regiónu s využitím zručností a vedomostí
klientov zariadenia pre seniorov
° zabezpečenie plnohodnotného života pre obyvateľov zariadenia
Účelom neziskovej organizácie

/ ďalej len organizácia / je poskytovanie

všeobecne prospešných služieb v súlade so zákonom č. 448/2008 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
týždennou a celoročnou
denne , upratovanie

s dennou ,

starostlivosťou / ubytovanie , stravovanie 5x

poskytovanie posteľnej

bielizne , jej pranie a žehlenie šatstva /

° poskytovanie pomoci na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov
podľa zákona NR SR č.448/2008 Z. z. / bežné
kúpanie,

úkony osobnej hygieny,

podávanie jedla , starostlivosť /.

Život človeka má svoje etapy, ktoré sa nedajú preskočiť. Plynú prirodzene
a ich tok je nemenný – detstvo, mladosť, dospelosť, staroba. Tieto životné
obdobia majú svoj špecifický zmysel. Každý človek má svoju hodnotu bez
ohľadu na svoju odlišnosť a duševný stav.
Sociálna práca s obyvateľmi sa zameriava na životom nadobudnuté
zručnosti a schopnosti našich klientov. Cieľom je vyzdvihnúť aktivizáciu
obyvateľov v DD a viesť ich k plnohodnotnému životu. Chceme, aby každý
prežitý deň v domove sa stal zmysluplnejším, užitočnejším, aby sa naši
klienti vedeli tešiť z každodenných maličkosti a cítili, že slnko svieti aj pre
nich. A práve túto úlohu sa snaží každý deň spĺňať náš domov, ktorý
starým, osamelým a bezmocným ľuďom poskytuje všetko potrebné
k plnohodnotnému životu. Tiež je to celodenná starostlivosť, ktorou sa
snaží personál spríjemniť všedné dni našich klientov
aktivitami rôzneho charakteru:
° pracovné aktivity
° duchovné aktivity
° rehabilitačné aktivity
° zábavné aktivity
° výlety
Našou snahou je nájsť vhodné riešenie pre aktivitu každého jednotlivca
a motivovať ho tým k pocitu užitočnosti a potrebnosti. Rovnako priniesť
námet, ako možno posilňovať pamäť, fyzickú kondíciu, myslenie, tvorivosť
a ďalšie schopnosti.

Rozdielnosť každého jednotlivca je značná, preto sociálna práca v našom
zariadení spočíva v odbornom prístupe ku každému jednotlivcovi, ktorý
má

špecifické

potreby

a tie

sú

zodpovedajúce

jeho

osobnosti

nielen

doplnkom

a zdravotnému stavu.
Aktivizácia

obyvateľov

v starostlivosti o starých

rôznymi

činnosťami

je

ľudí, ale aj vysoko terapeutická a dôležitá pre

fyzický a duševný stav. Jej uplatnenie nám pomôže aspoň čiastočne zvýšiť
kvalitatívnu úroveň života našich klientov a bude pre nás uspokojením,
keď budeme nápomocní tomu, aby naši obyvatelia prežili svoju peknú
jeseň života radostne a aktívne.

Služby zariadenia sa členia na:
a/ odborné činnosti
-sociálne poradenstvo
- sociálna rehabilitácia
b) obslužné 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 podlažiami
- moderným regeneračným strediskom s možnosťou využitia rôznych
liečebných terapií

- oddychovým areálom s možnosťou realizovania piknikov a posedení v
altánku
- organizácia vlastní 9 miestny minibus na prepravu väčšieho počtu
obyvateľov.

,, Úcta k seniorom ˝ - je ručne vytesaná socha, umelecké dielo, ktoré
zdôrazňuje a zároveň je nosným pilierom a hlavným krédom organizácie.

Vedenie organizácie a zamestnanci Domova, n.o. Veľké Kapušany si
uvedomujú svoju zodpovednosť za kvalitu poskytovaných sociálnych
služieb.
Pre naplnenie vízie sú stanovené nasledovné zásady politiky
kvality:
° Systém manažérstva kvality uplatňovať ako stabilný proces trvalého
zlepšovania rozvoja Domova, n.o.
° Cieľavedomé vytvárať dlhodobé pozitívne väzby s obyvateľmi
a vonkajším prostredím
° Poznať individuálne potreby každého 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 služieb so zameraním na odborné, obslužné
a ďalšie činností.
° V rehabilitačných procesoch neustále zabezpečovať bezpečnosť
obyvateľa.

° Všetky činnosti, ktoré majú vplyv na kvalitu sociálno – ošetrovateľskej
starostlivosti musia byť vykonávané kompetentným a kvalifikovaným
personálom. Neustále plánovane zvyšovať kvalifikáciu zamestnancov.
° Realizácia supervízie ako poradenskej metódy, ktorá vytvára podmienky
na rozšírenie vedomosti, profesionálnych schopností a zručnosti
zamestnancov.

Vedenie organizácie

Ing. Katarína Ószová
Štatutár Domov, n.o.

Erika Szabová
Zástupkyňa riaditeľa

Marianna Barančíková Obšítniková
Vedúca soc. oddelenia

Koterle Ósz Zsuzsanna
Vedúca strav. úseku

Domov, n.o.
° Riaditeľka

1

° Zást. riaditeľa

1

° Vedúca stravovacieho úseku

1

° Vedúca soc. oddelenia

1

° Špeciálny pedagóg

1

° Muzikoterapeutka

1

° Opatrovateľka

6

° Hlavná kuchárka

1

° Kuchárka

1

° Upratovačka – práčka

1
-----

Spolu

15

Dobrovoľníci – opatrovateľky cez ÚPSVaR Michalovce
(v priebehu celého roka)

8

Absolventi na účely vykonávania absolventskej praxe
cez ÚPSVaR Michalovce

3

Stážistky zo zahraničia cez AISEC

3

/ terapeutky /

ERGOTERAPIA
Ciele ergoterapie:
 Zlepšenie telesných a psychických funkcií na každom stupni
mentálneho postihnutia
 Zlepšenie narušeného správania (upokojenie)
 Zlepšenie fyziologických orgánov
 Vzbudenie záujmu o prácu namiesto pohodlnej nečinnosti
 Odvádzanie prebytočnej energie
 Vytváranie bežných životných situácii spojených s pracovnou
činnosťou
 Zvýšenie sebavedomia a sebahodnotenia
 Príležitosť byť v ľudskej skupine
 Zvýšenie schopnosti sústredenia a manuálnej zručnosti
U uzavretých klientoch získanie k spolupráci

MUZIKOTERAPIA
Cieľmi muzikoterapie sú:
 pozitívne sa naladiť,








prekrviť dýchacie ústrojenstvo,
zbaviť sa zbytočného napätia a každodenného stresu,
uvoľniť sa,
aktívne sa zapájať do spoločných činnosti v kolektíve,
dobrá spolupráca s cvičiteľom,
mať radosť zo spoločného spievania.



ARTETERAPIA

Používa sa skupinovo ale aj individuálne ako pomocná hodnotiaca metóda
s obrazným vyjadrením psychického stavu a odreagovaním, príp.
redefiníciou vlastnej situácie.
 Arteterapiu zaraďujeme do kategórie kultúrno-rekreačných činností.
Má vychádzať z potreby aktívneho odpočinku a obsahovať aktivity
zvyšujúce úroveň vedomostí chorého. Arteterapia je liečebné
využívanie rôznych výtvarných prostriedkov a činností. V širšom
zmysle sa arteterapia stotožňuje s pojmom kultúrna terapia, v
ktorej ide o uplatňovanie viacerých umeleckých výrazových
prostriedkov v liečbe (hudby, dramatizácie a pod.). V užšom zmysle
v arteterapii ide o využívanie špecifických výtvarných postupov,
metód a techník.
 Arteterapia plní nielen podpornú úlohu pri aplikácii iných liečebných
metód, ale u niektorých porúch a chorôb, môže byť aj nosnou
terapeutickou metódou. V arteterapii sa môžu využívať kreslené
testy, testy farieb a iné pôvodné psychodiagnostické metódy.

BIBLIOTERAPIA
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 prežívanie situácií, tak ako
prebiehali kedysi dávno, vrátane všetkých vtedajších zmyslových vnemov
a emócií (radosť, smútok, súcit, trápnosť...).
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 Liečenie s knihou vychádza z prirodzenej duševnej činnosti človeka.

 Táto terapia sa môže využívať aj v prvých štádiách Alzheimerovej
choroby, ale významnú úlohu v procese rehabilitácie má najmä
v strednom štádiu, kedy sú už výrazne deficity krátkodobej
a nastupujú poruchy i dlhodobej pamäti. Ide o evokáciu minulých
zážitkov a spomienok na podporu činnosti pamäti a porovnávanie
minulého a súčasného, čo prispieva k lepšej orientácií v realite.

POHYBOVÁ TERAPIA
PT je univerzálny systém, v ktorom si každý vyberie pre seba to potrebné.
Cieľom Pohybových Terapií je ukázať človeku lepšiu možnosť
voľby pomocou
praktických
efektívnych
metód
zrelaxovania,
postupného osvojenia si vlastného tela minimálne do miery "aby nám telo
nezavadzalo" a zharmonizovania sa.

 Úlohou PT je zlepšiť vnímanie, koncentráciu, telesný stav, vrátiť
nám radosť z pohybu a učenia sa novým veciam. Ponorenie sa do
dobrodružstva.
 Účinky sa objavujú na viacerých úrovniach, a to napr. na úrovni
fyzickej, fyziologickej, mentálnej emocionálnej a duchovnej.

DUCHOVNÁ TERAPIA
Starostlivosť o duchovnú stránku života a potreby našich obyvateľov je
samozrejmou súčasťou poskytovaných sociálnych služieb Domova , n.o. V
zariadení rešpektujeme právo na slobodu vierovyznania . Sme presvedčení
, že duchovná činnosť je veľmi dôležitá pre pozdvihnutie mysle človeka v
čase keď prežíva jeseň života , a pomaly sa obracia na duchovnú stránku,
ktorá napomáha pokojne a radostne prežívať starobu .

Ranná modlitba

V zariadení je zriadená kaplnka, v ktorej sa konajú pravidelné náboženské
obrady a sviatosti našim obyvateľom s rešpektovaním vierovyznania
katolíckého , gréckokatolíckého a reformovaného . Taktiež každoročne
organizujeme pre našich obyvateľov zájazdy na kresťanské pútnické
miesta Slovenska i v zahraničí.

KULTÚRNO - ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ









Kultúrne programy – vystúpenia deti, súborov, spoločenské akcie
Spoločenské hry
Súťaže
Literárne chvíľky
Zábava
Cestovanie - výlety
Šport
Turistika

Organizácia prevádzkuje
možnosťou využitia

vlastné rehabilitačné a rekondičné stredisko s

rôznych liečebných terapií. Vybavenosť strediska

ponúka bezpečnú rehabilitáciu aj pre imobilných klientov
telesnými postihmi.

s rôznymi

Terapie sú určené pre všetky vekové kategórie,

upevňujú zdravie, chorobné stavy fyzické ako aj psychické.

Oceán - podvodná masáž

Cascade - sedací vírivý kúpeľ
na dolné končatiny

Infračervená sauna – liečenie teplom

Coral - vírivý kúpeľ na horné končatiny

Liečenie parafínom

Bioterapia – liečenie infračerveným
svetlom

Solárium – liečenie svetlom

Lymfodrenáž – masáž lávovými
kameňmi

Medzi
-

ďalšie poskytované rehabilitačné služby patrí:
Rašelinové zábaly
Aromaterapia
Masáž
Reflexná masáž chodidiel
Celotelová aromaterapeutická masáž

Propagácia našich služieb aj naďalej funguje, aktualizuje a realizuje sa
prostredníctvom internetovej stránky www.domovno.sk.
Ďalšie internetové stránky, deklarujúce naše aktivity :
°
°
°
°
°

http://www.
http://www.
http://www.
http://www.
http://www.

kosice.regionet.sk
osvetake.sk
felvideki.netkey.hu
karpatskanadacia.sk
kontoorange.sk

Spolupráca s verejnosťou a cirkvami:
°
°
°
°
°
°
°
°
°

KN Košice
KOS Košice
KC Medzibodrožia a Použia
Centrum pre filantropiu
MsKs V. Kapušany
Gymnázium V. Kapušany
ZŠ s vyuč. maď. V. Kapušany
ZŠ s vyuč. slov. V. Kapušany
ĽŠU V.Kapušany

PhDr. Laura Dittel - riaditeľka
PhDr. Eleonóra Kovalčíková - riaditeľka
PhDr. Gabriela Zvolenská - riaditeľka
Mgr. Lucia Gregorová
PhDr. Štefan Töviš - riaditeľ
PhDr. Juditha Lecková - riaditeľka
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Zariadenie pre seniorov v mene klientov Domova, n.o. Veľké Kapušany týmto
chce vyjadriť všetkým svojim priaznivcom, podporovateľom a
dobrodincom poďakovanie pri finančnej ako aj vecnej podpore a pomoci
počas roka 2012 ako aj venovaním 2% z daní.

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 živelnými pohromami doma a v zahraničí
° finančná a duchovná podpora sociálne slabých vrstiev obyvateľstva
Charitatívna činnosť je jednou z cieľov našej organizácie. Táto činnosť je
založená na dobrovoľníckej báze bez nároku na odmenu za vykonané
služby.

Práve

na

charitatívnu

činnosť

sú

odkázané

mnohé

vrstvy

spoločnosti. Okrem náboženskej motivácie je pre nás dôležitá aj sociálna a

humanitná

motivácia..

Charitatívna činnosť môže byť využitá 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, charitatívnosociálna pomoc ľuďom bez domova a v sociálnej núdzi, pomoc rodinám,
dôchodcom, resocializácia spoločensky vylúčených.
Touto dlhoročnou činnosťou, ktorou sa naše zariadenie zaoberá už
niekoľko rokov chceme prispieť aj tou malou troškou k zlepšeniu životnej
úrovne spomínaných vrstiev a vyjadriť tak spolupatričnosť a súcit s tými,
ktorým život nadelil ťažký osud.
Naša organizácia začala

spolupracovať s ZUŠ Veľké Kapušany pod

vedením Ing. Tóthovej a začali sme pracovať na spoločnom projekte
a realizáciou muzikoterapie. Ďalšou
spolupráca

s Klubom

dôchodcov

pre nás významnou pomocou je
z Veľkých

Kapušian,

MsKs

Veľké

Kapušany, a v neposlednom rade je to aj spolupráca so ZŠ a MŠ.
Webová

stránka

slúži

ako

zdroj

informácií

o činnosti

jednotlivých

uskutočnených aktivít.
Uvedomujeme si, že dobré meno organizácie sa tvorí nielen činnosťou, ale
aj

propagáciou,

preto

pravidelne

informujeme

o našich

aktivitách

verejnosť predovšetkým prostredníctvom webovej stránky.
Úzko spolupracujeme aj so sociálnym oddelením MsÚ Veľké Kapušany.
Dobrovoľnícka činnosť a absolventská prax
Cieľom projektu s ÚPSVaR Michalovce realizovaného už niekoľko rokov
prostredníctvom dobrovoľníckej služby je zlepšiť a pomôcť skvalitniť
poskytovanie sociálnych služieb v našom zariadení. Chceme podporiť
a udržať 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
umožnili mladým absolventom stredných škôl získať určité skúsenosti,
pracovné

návyky,

režim,

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.

Pozitívnym ukazovateľom užitočnosti našej práce je aj fakt, že sa nám
podarilo viacerých obyvateľov začleniť do bežného i spoločenského života,
nájsť motiváciu pre chuť žiť, zapájať ich do pracovného procesu vo forme
ergoterapie, muzikoterapie, arteterapie a rozvíjať v nich pocit potrebnosti
a užitočnosti.
Uvedomujeme si, že bez výraznej

podpory Mesta Veľké Kapušany by

sme nemohli pomôcť ľuďom na pokraji spoločnosti a tiež by sme neboli
schopní udržať prevádzku nášho zariadenia. Podarilo sa nám zachrániť
život niekoľkým odkázaným uchádzačom, ktorých sme umiestnili v našom
zariadení a poskytli pocit skutočného domova so všetkými možnosťami.
Mesto Veľké Kapušany v nás má stabilného partnera pri riešení sociálnej
situácie občanov mesta a regiónu.
Napriek neľahkému hospodáreniu v roku 2012 ktoré so sebou prinieslo
mnoho zmien a prekážok súvisiacich so zákonom NR SR č. 448/2008
o sociálnych službách sa nám podarilo udržať chod nášho zariadenia
s plnou kapacitou.
Záverom si dovoľujem ešte raz vyjadriť poďakovanie tým, ktorí nám
pomáhali počas celého roka pri napĺňaní nášho cieľa a vízie Domova, n. o .
:

