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Milí priatelia,

v tejto hektickej dobe si ani nestačíme uvedomovať, ako ten čas letí a že ho máme
vlastne obmedzený. Opäť nadišlo obdobie, keď môžeme trochu spomaliť, zastaviť sa
a vyhodnotiť veci, ktoré konáme skoro každý deň. Rok 2016 bol pre nás zaujímavý
a plný  nových  aktivít  v oblasti  vzdelávania,  záujmovo-umeleckej  a tiež  remeselnej
tvorivosti. Vytvorili sme predpoklady pre nové myšlienky a nápady, čím sme podporili
tvorivosť  a iniciatívu  našich  klientov  a výsledky  našej  spoločnej  práce  nám  robili
radosť počas celého roka. 

Vznikli nové a pekné podujatia s pridanou hodnotou kvality a preto sa Vám máme
čím pochváliť . Prajeme Vám príjemné čítanie :-)



Základné identifikačné údaje

Názov organizácie Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
Sídlo organizácie Priateľstva 2654/2, 945 01 Komárno
Dátum založenia/zriadenia 1998
Názov zriaďovateľa

Právna forma organizácie Občianske združenie
IČO 35613441
Kontakt 035/7702594; 0911/153 875

www.zpmpkn.sk

Štatutárny zástupca Mgr. Mária Múčková
Riaditeľ DSS Mgr. Iveta Šoókiová
Najvyšší orgán združenia Členská schôdza, ktorá určuje krátkodobé a dlhodobé 

ciele
Výkonný orgán Výbor
Kontrolným orgán Revízna komisia

Domov sociálnych služieb

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím zriadilo v roku 1998  s
pomocou miestnych, samosprávnych a štátnych orgánov, Domov sociálnych služieb pre
deti a dospelých (ďalej len DSS).

DSS  poskytuje  sociálne  služby  na  riešenie  nepriaznivej  sociálnej  situácie
z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia v zariadení  pre fyzické osoby,  ktoré sú
odkázané na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách. Sociálne služby poskytujeme ambulantnou formou,  čo znamená každodenný
príchod  počas  pracovných  dní  a popoludní  návrat  domov.  Kapacita  zariadenia  je
stanovená na 20 klientov. 



Poslaním DSS  je  neustále zvyšovanie kvality života znevýhodnených mladých
ľudí v komunitnom spôsobe života v prirodzených podmienkach, zmysluplné vyplnenie
ich  voľného  času   s  nácvikom   ich  zručností  a návykov,  to  všetko  s dôrazom  na
priateľskú atmosféru, priateľské prostredie.

Princípy, ktorými sa riadime:

 individuálny prístup ku klientovi, rešpektovanie voľby  a potreby klienta,
 ochrana práv klienta,
 dôraz  na  vzájomnú  spoluprácu  a partnerstvo  vo  vzťahu  klient,  poskytovateľ

a rodina klienta,
 integrácia a zvyšovanie informovanosti verejnosti,
 tímový  spôsob  práce,  jednotný  prístup  zamestnancov  ku  klientovi  a podpora

profesijného rastu zamestnancov.

Vízia

Plánom Združenia a DSS je trvalé zlepšovanie ambulantných sociálnych služieb.
Uvedomujeme si  však,  že ambulantná forma poskytovania sociálnych služieb nerieši
potrebu celoživotnej starostlivosti o našich klientov. Do budúcnosti by sme sa chceli
zamerať  na  hľadanie  možností,  ako  trvale  uspokojiť  potreby  našich  klientov  a ich
rodín, prostredníctvom zriadenia komunitnej a inovatívnej celoročnej pobytovej formy
poskytovania sociálnych služieb. Zároveň rastie dopyt po rozšírení počtu miest pre
denný pobyt.

Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2016

Zákon o sociálnych službách ustanovuje konkrétne služby a podmienky, podľa 
ktorých naše zariadenie postupuje.

V súčasnosti poskytujeme sociálne služby:

 pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,

 sociálnu rehabilitáciu;

 A zabezpečujeme:

 pracovnú terapiu,

  záujmovú činnosť.



V súčasnosti poskytujeme svoje služby klientom s rôznym stupňom mentálneho
postihnutia.  Klienti  zariadenia sú rozdelení  do malých skupín, 5-6 klientov,  v rámci
ktorých vykonávajú celodenné aktivity, samozrejme so zreteľom na ich individuálne
potreby. Tieto aktivity napĺňajú ich potreby a umožňujú rast a rozvoj ich potenciálu.

Tradície v DSS

V priebehu roka sme realizovali  viacero programov,  prostredníctvom ktorých sa
snažíme napĺňať potreby a priania a túžby klientov. Vytvárame možnosti a príležitosti
pre formovanie a rozvoj osobnosti našich klientov – ich potrieb, záujmov, tvorivosti,
pozitívneho vzťahu ku hodnotám. Každodenný život našich klientov napĺňame rôznymi
sociálno–integračnými  a výchovno-rehabilitačnými aktivitami.

 Tvorivé dielničky v spolupráci s ROS Komárno.
 Štvrtkové tréningy Capoeiry.
 Fašiangy – tradičný maškarný ples, rôzne spoločenské hry a dobré jedlo.
 Novinkou je filmový klub, ktorý sa teší veľkej obľube.
 Deň matiek – kultúrny program, ktorý pripravujú klienti pre svoje mamy a 

babky.
 1.jún ako „Deň zábavy“ – športové hry, súťaže a grilovanie.
 Deň krivých zrkadiel  v spolupráci so ZPMP Nitra, spojený s výletom, kultúrnym

programom a návštevou historických pamiatok v Nitre.
 Deň krivých zrkadiel – koncert usporiadaný na počesť DKZ v Komárne.
 Počas letného režimu (júl, august) – prechádzky, návšteva cukrárne, reštaurácie,

grilovanie v prírode a rôzne  športové aktivity.
 Akcia – jesenný deň zdravia v spolupráci s  ROS v Komárne a Základnou školou

na ulici Rozmarínovej v Komárne.
 Veľký Vianočný program pre rodičov a sympatizantov nášho zariadenia, tento-

krát v spolupráci s Evanjelickým cirkevným zborom a ZSS OAZIS.



Ciele na rok 2016 a ich hodnotenie

 rekonštrukcia sociálnych zariadení na prízemí,
 rekonštrukcia jedálne a kuchyne,
 vytvorenie ďalšej oddychovej miestnosti pre našich klientov,
 celková úprava záhrady a areálu zariadenia,
 finalizácia našej webovej stránky,
 získať certifikát ISO,
 pokračovať v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom,
 zvyšovať kvalitu sociálnych služieb prostredníctvom vzdelávania zamestnancov,
 realizácia propagačných činností na rôznych podujatiach. 

Rekonštrukcia
 

Počas roku sa nám podarilo zrekonštruovať viacero priestorov zariadenia. 
Vďaka sociálnemu projektu podporovaného spoločnosťou Deichmann – Obuv SK, s.r.o.
prebehla aj tento rok rekonštrukcia sociálnych zariadení na prízemí budovy. Nadviazali



sme na projekt z predchádzajúceho roka a tak sme mohli zabezpečiť našim klientom
praktickú a novú kúpeľňu aj v dolných priestoroch nášho zariadenia.

Finančný príspevok z VÚC Nitra nám umožnil  skrášliť domov,  čomu sa veľmi
potešili klienti, ale aj personál zariadenia. Boli zabezpečené nasledovné rekonštrukčné
práce:  vymaľovanie  a celková  rekonštrukcia  jedálne  a kuchyne,  zriadenie  ďalšej
 spoločenskej miestnosti, nakúpenie nového záhradného nábytku do krásne upravenej
záhrady. 

Vďaka týmto zmenám môžu naši klienti efektívne tráviť svoj voľný čas a majú
vytvorené podnetné a príjemné prostredie.

Spolupráca s Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne 

Projekt „Kreatívne bez bariér II“

Po predchádzajúcom úspešnom projekte Kreatívne bez bariér s kladnou odozvou
verejnosti, ktorý sa konal v roku 2015, sme pokračovali v tejto spolupráci s Regionál-
nym osvetovým strediskom v Komárne. Pre klientov nášho domova, ale aj širokú verej-
nosť  sme  zorganizovali  v rámci  vyššie  uvedeného  projektu  viacero  workshopov,
ktorých cieľom bolo pomocou umeleckých tvorivých dielní spojiť verejnosť s obyva-
teľmi zariadenia a vytvárať prirodzený priestor na stretávanie sa a vzájomné spoz-
návanie sa. Projekt Kreatívne bez bariér II., ktorý sa konal počas celého roka 2016
sme pripravili  vďaka finančnej podpore Mesta Komárno.  Jedenásť tvorivých dielní
bolo venovaných rôznym technikám: pletenie z papiera, dielničky s veľkonočným motí-
vom, ekošperky, práca s hodvábom, fimo hmotou, plstenie, maľba na sklo, scrapbooking
a tiež výroba vianočných pohľadníc a Snehuliakov. Začiatkom novembra sme v Dome
Matice slovenskej v Komárne pripravili výstavu toho najkrajšieho z projektu. Vestibul
domu bol zrazu teplejší, pohostinnejší a prívetivejší.



Projekt „Týždeň kultúry – Na ceste s nami...“

Regionálne osvetové stredisko v Komárne s finančným prispením Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky pripravilo spolu s  nami   projekt  Týždeň kultúry –  Na
ceste s nami...Bol určený tvorivej verejnosti bez vekového obmedzenia a samozrejme
klientom nášho domova. Ponúkli sme im zmysluplné, konštruktívne a tvorivé využitie
času  počas  celého  týždňa,  pod  vedením  odborných  lektorov  so  zameraním  na
výtvarníctvo,  fotografiu,  tvorivé  dielne  a  divadelníctvo.  Išlo  o  vzájomnú  výmenu
poznatkov, skúseností a tvorivých techník medzi účastníkmi. Počas Týždňa kultúry od
7. do 11. novembra sme pondelok venovali výtvarníctvu. Spolu s lektorkami Viktóriou
Ballun,  Gabrielou  Magyaricsovou  a Evou  Dénesovou  vznikli  pod  šikovnými  rukami
mladých  maliarov  dva  prekrásne  obrazy  s témou  dňa  a  noci.  Utorok  sme  venovali
fotografii. Krásna jesenná príroda bola ako stvorená na jej zachytenie fotoaparátom.
Streda a štvrtok patrili  textilným tvorivým dielňam. Vznikli  krásne farebné tričká,
obliečky na vankúše, či prikrývky na posteľ. Falošná modrotlač, ktorú sme vyrábali,
bola na nerozoznanie od tej pravej. Piatok, posledný deň, bol slávnostným ukončením
projektu,  počas  ktorého  na  divadelných  doskách  Domu  Matice  slovenskej,  herci  -
klienti ZPMP - uviedli premiéru divadelného predstavenia pod názvom Rozprávka – Na
ceste  s nami...  Ako si  Jano po princeznú šiel.  Na  režisérsku  stoličku  si  v tomto
projekte sadol Jozef Černek, ktorý síce má už 10-ročné skúsenosti s divadelníkmi, ale
práca s mentálne postihnutými hercami bola aj pre neho novinkou. Rozprávka zožala
obrovský úspech, herci boli viackrát odmenení potleskom a tešili sa veľkému obdivu.
Pri  tejto  príležitosti  vznikla  vo  vestibule  Domu  Matice  slovenskej  výstava  celého
tvorivého týždňa vytvorená z diel a fotografií účastníkov projektu. Naším cieľom bolo
odbúranie bariér v dostupnosti kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva, bariér
pri tvorbe ich vlastnej kultúry, odstránenie predsudkov voči nim a ochrana kultúrnych
práv  skupín  ohrozených  sociálnym  vylúčením.  Každý  z  nich  je  jedinečný  s
charakteristickými osobnými črtami, plný potenciálu, emócií a citov. Cieľom projektu
bolo  pomocou umeleckých tvorivých dielní  s  prvkami  arteterapie  a  dramatoterapie
spojiť verejnosť s obyvateľmi zariadenia. 



Vzdelávanie zamestnancov
Aj  v roku  2016  sme  realizovali  vzdelávanie  zamestnancov  či  už

v podobe viacerých  zaujímavých  a prospešných  kurzov,  ale  aj  účasťou  na  rôznych
konferenciách a seminároch. 

Finalizácia webovej stránky
V tomto  roku  sa  nám  podarilo  rozbehnúť  informačný  a komunikačný  webový

portál,  ktorý podáva komplexné informácie o našom zariadení.  Návštevníkom sa pri
otvorení  stránky  ponúkajú  informácie:  o  nás,  o aktivitách  podložené  aj
fotodokumentáciou,  o  základných  dokumentoch,  podmienkach  prijatia  klienta  do
zariadenia a ďalšie dôležité a zaujímavé informácie.

Propagačné činnosti
Počas celého  roku u  nás  vznikajú  nádherné výrobky,  ktoré prezentujeme na

nasledujúcich akciách:

 Veľkonočné trhy na pôde: Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Sloven-
skej sporiteľni, a.s. - prezentácia prác našich klientov s veľkonočnou tematikou.

 Komárňanské dni – prezentácia v spoločnosti renomovaných remeselníkov z regi-
ónu.

 Jesenný deň zdravia organizovaný v spolupráci Regionálneho osvetového 
strediska a Základnej školy na ulici Rozmarínovej v Komárne – trhy a zároveň 
prezentácia zručnosti klientov spojená s workshopom.

 Vianočné trhy. Každoročne organizované MPSVaR v SR a Slovenskou sporiteľ-
ňou, a.s., zahraničnými spoločnosťami AT&T Global Network Services Slovakia, 
s.r.o. a tiež Deutsche Telekom Shared services, s.r.o.



Na týchto podujatiach máme možnosť ukázať širokej verejnosti, že aj ľudia s
viacnásobným postihnutím môžu byť zruční a kreatívni. Zároveň sú tieto aktivity veľmi
dôležité pre našich klientov, pretože rozvíjajú ich fyzické a psychické vlastnosti a
umožňujú rast ich potenciálu.

Ciele, ktoré sme si  stanovili  sa nám podarilo v priebehu roka pomaly naplniť,
takže môžeme skonštatovať, že aj keď bol pre nás rok 2016 náročný, bol zároveň aj
veľmi úspešný a vďaka tomu sme opäť o krok bližšie k našej vízii. 

Identifikačné údaje a kontakty

 Názov: Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 
 Druh poskytovania služieb: DSS pre deti a dospelých
 Forma poskytovania služieb: ambulantná
 Sídlo: Priateľstva 2, 945 01 Komárno
 IČO: 35613441
 Štatutárny zástupca: Mgr. Mária Múčková
 Kontakt: tel.č./fax: 035/7702594; 0911/253 875
 www.zpmpkn.sk
 Email: zpmpkn@stonline.sk 
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