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Organizačná štruktúra zariadenia k 31.12.2019 : počet zamestnancov DSS pre dospelých
v Zavare 94, z toho:
DSS Zavar
odborný
obslužný

DSS Trnava
11
3

43
37

POČET KLIENTOV spolu k 31. 12. 2019 :
DSS Zavar 80 klientov
DSS Zavar - Špecializované zariadenie 39 klientov
DSS Trnava – ambulantná forma 30 klientov
DSS Trnava – týždenná pobytová forma – 9 klientov
Priemerný vek klientov:
DSS Zavar – 58,9
Špecializované zariadenie – 63,8

DSS Trnava /ambulantná forma/ - 33,2
DSS Trnava /týždenná pob.forma/ - 47,5

Počet mobilných klientov:
DSS Zavar – 80
Špecializované zariadenie – 39

DSS Trnava /ambulantná forma/ – 30
DSS Trnava/týždenná pob.forma/ - 8

Počet imobilných klientov:
DSS Zavar – 0
Špecializované zariadenie – 0

DSS Trnava /ambulantná forma/ – 0
DSS Trnava/týždenná pob.forma/ - 1

Priemerná výška mesačnej úhrady:
DSS Zavar – 203,86
Špecializované zariadenie – 203,00

DSS Trnava /ambulantná forma/ – 42,98
DSS Trnava/týždenná pob.forma/ - 133,87

K 31.12.2019 sa poskytovala sociálna služba :
- domov sociálnych služieb, celoročná forma pobytu, kapacita 80 miest pre dospelú fyzickú
osobu, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V
podľa prílohy č. 3 Zákona č. 448/2008 alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo
prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 Zákona č.
448/2008 . Najčastejšou diagnózou našich klientov sú rôzne organické poruchy, schizofrénie,
mentálne postihnutia, alkoholický abúzus.
-Špecializované zariadenie, forma pobytová celoročná, kapacita 40 miest, pre fyzickú osobu,
ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa
prílohy č.3 Zákona č.448/2008 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova
choroba, Alzhaimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex,
schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organicky
psychosyndróm ťažkého stupňa
- satelitné pracovisko I. – DSS Trnava, Stromová 35 :
forma ambulantná, je poskytovaná služba 30 klientom
forma týždenná pobytová, je poskytovaná 9 klientom

V roku 2019 sa klienti Domova sociálnych služieb zúčastnili nasledovných kultúrno –
spoločenských a rekreačných podujatí:
Január
- Novoročný turnaj v hode šípok a pretláčaní rúk
- Návšteva plavárne v Trnave
- Novoročná kapustnica, súťaž družstiev
- Zavarský slávik
- Návšteva plavárne
- Návšteva aquaparku
Február
- Valentínsky deň
- Popoludnie s knihou
Marec
- Pochovávanie basy s karnevalom
- Inštalácia výstavy Štrkovecká barónka
- Štrkovecká barónka, účasť na podujatí
- Ostrov pokladov , divadelné predstavenie
- Návšteva aquaparku
Apríl
-

Stolnotenisový turnaj v Okoči, účasť na podujatí
Návšteva aquaparku
Veľkonočné predajné trhy v obci Zavar
Veľkonočné tradície v DSS Zavar
Veľkonočné predajné trhy TTSK
Stavanie mája TTSK
Stavanie mája DSS Zavar

Máj
-

Výlet klientov do rodného mesta - Piešťany
MDD, spoluúčasť na podujatí TTSK
Popoludnie sgitarou

Jún
-

Country hody v DSS Zavar
Mesto pre všetkých, účasť na podujatí
Popoludnie s knihou
Výlet klientov do rodného mesta - Hlohovec

Júl
-

Návšteva kúpaliska Kamenný mlyn
Celodenný výlet do Piešťan a Modrovej
,, Rubáš, fertucha i pruceľ“, účasť na podujatí v Bučanoch
Turistický pochod klientov Modra Harmónia – Zochová chata.
,,Ulicami letnej Trnavy „ návšteva letného krajského mesta.
Letné športové popoludnie v DSS

- Letná opekačka s gitarou
August
- Návšteva kúpaliska- sídl. Družba Trnava
- Návšteva mesta Piešťany – imobilní klienti
- Čunder pri Váhu, celodenná opekačka s gitarou v prírode
- Návšteva mesta Trnava
September
- Prosečkiáda, účasť klientov na športovom podujatí v ČR
- Cesty za vierou, Taliansko
- Sereďský desaťboj, Sereď, účasť na podujatí
- Jesenný pobyt na Dobrej Vode
- Slávnostná sv. omša v DSS Zavar
- Košútsky hudobný kľúč , účasť na podujatí
- Paralympiáda, taurnaj v šachu, TTSK
Október
- Popoludnie s knihou
- Gitara a iné hudobné nástroje, hudobné popoludnie
November
- Burza prírodných dekorácií k Sviatku zosnulých
- Dušinkové slávnosti
- Burza oblečenia
- Kúpeľný pobyt v Trenčianskych Tepliciach
- Adventný deň
- Návšteva satelitného zariadenia v Galante – Hody
December
- Tradičná ľudová zabíjačka
- Mikulášska zábava
- Vianočný príbeh – prezentácia ZÚ, Divadlo J. Palárika
Občianske združenie „HUMÁNUM“ v roku 2019 finančne podporilo:
Február - Divadlo pre klietnov
Marec - Psychoregenerácia pre zamestnancov
Apríl - Občerstvenie k 1.máju
Máj - Občerstvenie ku konferencii
Jún
- Občerstvenie ku Country
- Doprava pre umelcov
- Odmeny klientov
- Seminár „Komunikačné zručnosti“
- Platba SOZA
Júl – výlet klientov na farmu
August – ozvučenie Country
Október
- Za dopravu na pobyt klientov na Dobrú Vodu
- Cestovné psychoregeneračný pobyt

- Notársky poplatok
November
- Regeneračný pobyt klientov
- Predvianočné posedenie klientov
December
- Doprava na otvorenie CSS Galanta
- Odmeny klientom
- Posedenie „Lucia“
V roku 2019 sa klienti Domova sociálnych služieb pre dospelých v Zavare, satelitné
pracovisko I. – Trnava, Stromová 35, zúčastnili nasledovných kultúrno – spoločenských
a rekreačných podujatí:
Január 2019
 Hudobné dopoludnie – posedenie pri hudobnom doprovode (na gitaru hrá p. Labuda)
 Súťaž vo varení kapustnice – v areály DSS Zavar
 Recepty starých mám – beseda a praktická časť, výroba pomazánok, pečenie chleba
 Súťaž o najkrajšieho snehuliaka – súťaž družstiev klientov DSS
Február 2019
 Športové dopoludnie – turnaj klientov v bocci
 Výroba „Valentíniek“, súťaž o najkrajšiu Valentínku
 Maškarný bál, súťaž o najkrajšiu masku
 Fašiangové fanky – spoločné pečenie klientov DSS
Marec 2019
 Popolcová streda – účasť klientov na dopoludňajšej bohoslužbe
 Beseda k ľudovým zvykom počas Veľkej noci z pohľadu kresťanstva – hosť: dôstojný
pán z farnosti Tulipán
 Športové dopoludnie – turnaj klientov v hre Mollky
 Kreslím jar na chodník – súťaž klientov DSS v kreslení kriedou
Apríl 2019
 Oslavy 74. výročia oslobodenia Trnavy – účasť klientov pri kladení vencov k pomníku
osloboditeľov
 Nádvorie oslavuje 1. narodeniny – prehliadka Nádvoria Trnavy s odborným výkladom
riaditeľa p. Dušana Vanča
 Dni zdravia – športové dopoludnie klientov DSS
 Deň narcisov – beseda o význame a zmysle Dňa narcisov na Slovensku
 Ozdobovanie kraslíc – používanie rôznych výtvarných techník
 Náš les – tvorba lesa z recyklovateľných materiálov
Máj 2019
 Týždenný rekreačný pobyt klientov v Liptovskom Jáne
Jún 2019
 Športové dopoludnie v Kamennom mlyne
 Country hody – integračné podujatie v DSS Zavar

 Mesto pre všetkých – prezentácia zariadenia, tvorby klientov na podujatí
organizovanom mestom Trnava
 Svätojánska noc, slávenie letného slnovratu – integračné podujatie v priestoroch DSS
Trnava
September 2019
 Cesta za vierou – zájazd klientov spojený s návštevou pútnickych miest v Taliansku
 Hudobné dopoludnie – posedenie pri gitarovom doprovode, hrá p. Labuda
 Rekreačný pobyt klientov na Duchonke
Október 2019
 Ples Stromovákov – kultúrne integračné podujatie
 Športové dopoludnie . turnaj klientov v stolnom tenise
November 2019
 5 proti 5 – vedomostná súťaž klientov DSS
 Otvorenie knižnice a čitateľského kútika – v priestoroch zariadenia
 Hudobné dopoludnie – posedenie pri hudbe, hrá p. Labuda
 Zahájenie adventného obdobia – integračné podujatie, varenie kapustnice, vystúpenie
klientov DSS s adventným pásmom, hudobný hosť: Martin Císar

December 2019
 Vianočné pečenie – spoločné pečenie klientov DSS
 Návšteva vianočných trhoch v Trnave
 Beseda o predvianočných a vianočných zvykoch na Slovensku, hosť: dôstojný pán
z farnosti Tulipán
Občianske združenie STROM v roku 2019 finančne podporilo:


Rekreačný pobyt klientov na Duchonke



Ples Stromovákov



Zahájenie adventného obdobia



Svätojánska noc, slávenie letného slnovratu



Nákup športových potrieb pre klientov



Nákup spoločenských hier, skladačiek



Podpora knižnice – nákup kníh



Dar pri príležitosti životného jubilea klientov



Nákup dekorácií na skrášlenie interiéru zariadenia



Finančný príspevok na nákup notebookov a tabletov pre klientov



Finančný príspevok počas vychádzok klientov – zmrzlina, malinovka

