Občianske združenie Promethea, 906 04 Rohov 27

HODNOTIACA SPRÁVA

zrealizovaného projektu

„Agroturistika pod Plaveckým hradom“
Zmluva č. 3/048/OSP- SE/2016

Rohov, júl 2016

A. Programová správa

1. Identifikačné údaje: Promethea, občianske združenie
906 04 Rohov 27
IČO: 37847473

2. Názov projektu: Agroturistika pod Plaveckým hradom

3. Číslo finančnej podpory projektu: č. 3/048/OSP- SE/2016

4. Meno osoby zodpovednej za projekt: PhDr. Monika Knezovičová, PhD.
5. Kontakt na zodpovednú osobu za finančnú správu:
PhDr. Monika Knezovičová, PhD.
DSS Rohov, 906 04 Rohov 27
034/6908922, 0905598885, knezovicova.monika@zupa-tt.sk

6. Výška poskytnutej účelovej dotácie a dátum jej schválenia:
Výška finančnej podpory: 700 € (slovom: sedemsto Eur)
Dátum schválenia: 10.06.2016

A.1 Vyhodnotenie projektu „Agroturistika pod Plaveckým hradom“
27.06. – 01.07.2016

Zhodnotenie a popísanie cieľov a aktivít

Občianske združenie Promethea so sídlom v Rohove v spolupráci s Domovom sociálnych
služieb pre deti a dospelých v Rohove zrealizovali v dňoch 27.6. – 26.06.2016 projekt
s názvom „Agroturistika pod Plaveckým hradom“ pre klientky DSS Rohov.
Zameranie projektu :
Projekt Agroturistika pod Plaveckým hradom bol zameraný na podporu pohybových
a sociálnych zručností klientok DSS Rohov v rámci ich sociálnej rehabilitácie. Rekreačnorehabilitačný pobyt klientiek DSS Rohov bol spojený s výchovno-vzdelávacou činnosťou,
konkrétne:
1. v rekreačnej oblasti- zlepšenie fyzickej a psychickej kondície klientiek formou
špecifických pohybových aktivít – pešia turistika, jazda na koni, športové outdoorové
aktivity ,
2.

fitness, masáže a balneoterapia – v oblasti rehabilitačnej

3. v oblasti výchovno-vzdelávacej - možnosť využitia a overenia si získaných
schopností, zručností a vedomostí v prirodzených podmienkach, mimo DSS.

Miesto a termín realizácie projektu :
Relaxačné centrum Podkova v Plaveckom Podhradí – 27.jún – 01. júl 2016

Ciele projektu a ich naplnenie:


podpora pohybových a sociálnych zručností klientok DSS Rohov,



posilnenie priateľských vzťahov medzi zariadeniami ( DSS Rohov a DSS Plavecké
Podhradie),



rozšírenie vedomostí u klientok,



relaxácia v prírode, fyzická a psychická rehabilitácia,



spojenie edukácie s hrou a oddychom.

Ciele projektu sa nám podarilo naplniť a projekt hodnotíme ako úspešný. Klientky
s radosťou absolvovali všetky pripravené aktivity. Získali nové informácie o živote koní
a starostlivosti o nich, o histórii obce Plavecké Podhradie, o dominantách obce. Zároveň
boli stále na čerstvom vzduchu, mali dostatok pohybu, ale i odpočinku a relaxácie.
Nadviazali

vzájomné

priateľstvá

s klientkami

z DSS

Plavecké

Podhradie

a so

zamestnancami spoločnosti Agropartner v Plaveckom Podhradí .

Participácia partnerov:
a. Domov sociálnych služieb pre dospelých v Plaveckom Podhradí,
b. Jazdecký klub Agropartner Plavecké Podhradie
c. Jaskyniari Plavecké Podhradie

Cieľová skupina: klientky DSS v Rohove, klientky DSS v Plaveckom Podhradí
Cieľovou skupinou projektu boli klientky z DSS Rohov. Reakcie cieľovej skupiny na
projekt boli veľmi pozitívne. Kladne hodnotili jednotlivé aktivity, účastníčky projektu boli
spokojné s celým programom. Na realizácii projektu sa podieľali 4 členky OZ Promethea
(pracovníčky DSS Rohov).

Prínos projektu pre žiadateľa:


Klientky boli obohatené o nové skúsenosti a zážitky.



Klientky zo zúčastnených zariadení si vzájomne utužili svoje priateľstvá.



Dostatočne si užili príjemné letné počasie, pohybové aktivity a pobyt v prírode má
pozitívne účinky na celkovú fyzickú a psychickú rehabilitáciu klientok.



Pracovníci zo zúčastnených zariadení si počas spoločných aktivít vymenili užitočné
informácie a svoje skúsenosti pri práci s klientmi.



Klientky nadobudli nové vedomosti o histórii kultúrnych pamiatok v regióne priamo
počas návštevy týchto pamiatok.



Klientky absolvovali návštevu jaskyne pod Plaveckým hradom s odborným výkladom
jaskyniara.

Program – vyhodnotenie.

Terapeutky DSS Rohov pripravili pre účastníkov Agroturistika pod Plaveckým
hradom pestrý program.

Prvý deň
Dopoludnia účastníci projektu spoločne pricestovali hromadnou dopravou z Rohova
do Plaveckého Podhradia a ubytovali sa do jednotlivých izieb na základe vlastného výberu.
Popoludní si spoločne pripravili menovky na dvere izieb a po vylepšení počasia absolvovali
návštevu konských stajní a jazdu na koči po dedine Plavecké Podhradie. Po večeri nasledovali
voľnočasové športové aktivity v areáli Agropartnera.

Druhý deň
Dopoludnie bolo venované pešej túre na Plavecký hrad, ktorú úspešne absolvovali
všetky klientky. V poobedňajších hodinách boli všetci účastníci pozvaní na priateľskú
návštevu spojenú s kávou a koláčmi do záhrady pani Knezovičovej. Koláče upiekli a priniesli
na posedenie rodičia Magdušky Dorotkovej, ktorá je klientkou DSS Rohov. Manželia
Dorotkovci patria medzi najaktívnejších spolupracovníkov DSS Rohov, zúčastňujú sa
všetkých našich aktivít a napriek tomu, že ich dcéra nebola zo zdravotných dôvodov
účastníčkou projektu, sami iniciatívne pripravili pre dievčatá koláče a strávili s nami celé
popoludnie.
Po večeri outdoorové aktivity v areáli Agropartnera.

Tretí deň
Plánovaná aktivita- jazda na koňoch sa neuskutočnila z bezpečnostných dôvodov.
Agropartner v súčasnej dobe nedisponuje koníkmi vhodnými na hipoterapiu a obslužný
personál stajní sa obával realizovať jazdy s klientkami na jazdeckých koňoch, preto sme
zvolili alternatívu pešej túry k rieke Rudave.
V poobedňajších hodinách sme navštívili DSS Plavecké Podhradie. Klientky si
v doprovode pána riaditeľa Ing. Jozefa Sádovského prezreli areál, izby klientok, miestnosti na
terapie, voľnočasové aktivity, rehabilitačnú miestnosť, zoznámili sa s klientkami DSS
Plavecké Podhradie, zaspievali si spolu a získali obraz o živote v inom zariadení sociálnych
služieb. Doprovod našich klientok nadviazal nové kontakty so zamestnancami DSS Plavecké

Podhradie a bola dohodnutá intenzívnejšia spolupráca pri organizovaní spoločných kultúrnospoločenských aktivít v budúcnosti.
Vo večerných hodinách voľnočasové aktivity v areáli Agropartnera a opekačka.

Štvrtý deň
Štvrtý- predposledný deň pobytu bol opäť plný aktivít a nových poznatkov.
V doobedňajších hodinách sme absolvovali dlhú prechádzku lesom k jaskyni pod Plaveckým
hradom, kde nás čakal člen miestneho klubu jaskyniarov pán Jozef Kovárik. Po úvodnom
oboznámení s históriou a súčasnosťou klubu jaskyniarov a jaskyne pod hradom nás pán
Kovárik sprevádzal do jaskynných priestorov. Zabezpečil nám k návšteve jaskyne aj čelové
svietidlá a dohliadal na bezpečnosť klientok počas celej prehliadky jaskyne.
Poobedie bolo venované relaxu vo wellnes centre, v jacuzze a bazéne s protiprúdom.
Po večeri sme sa išli v rámci večernej prechádzky po obci rozlúčiť s našimi priateľmi
v Plaveckom Podhradí.

Piaty deň.
Odchod z Plaveckého Podhradia bol v doobedňajších hodinách autobusovou dopravou.
Prestávku v Senici ( medzi spojmi hromadnej autobusovej dopravy) sme využili na návštevu
kaviarne a zmrzlinu.

Pokračovanie projektu

V projekte Agroturistika v DSS Rohov chceme pokračovať aj v budúcich rokoch, nakoľko
mal u klientov veľký úspech a v tejto aktivite vidíme veľký potenciál.
Každý ročník Agroturistiky bude zameraný na iný región Slovenska – klientky sa naučia
vždy nové veci, oddýchnu si, utužia priateľstvá a budú spoznávať krásy a históriu Slovenska.
Projekt hodnotíme ako udržateľný, preto sa aj v budúcich rokoch pokúsime získať
finančné prostriedky z rôznych grantov na jeho realizáciu.

PhDr. Monika Knezovičová, PhD.
koordinátorka projektu

B. Finančná správa

1. Identifikačné údaje: Promethea, občianske združenie
906 04 Rohov 27
IČO: 37847473

2. Názov projektu: Agroturistika pod Plaveckým hradom

3. Číslo finančnej podpory – projektu: č. 3/048/OSP- SE/2016
4. Meno osoby zodpovednej za projekt: PhDr. Monika Knezovičová, PhD.
5. Kontakt na osobu zodpovednú za finančnú správu:
PhDr. Monika Knezovičová, PhD.
DSS Rohov, 906 04 Rohov 27
034/6908922, 0905598885, knezovicova.monika@zupa-tt.sk

6. Výška poskytnutej účelovej dotácie a dátum jej schválenia:
Výška finančnej podpory: 700 € (slovom: sedemsto Eur)
Dátum schválenia: 10.06.2016

7. Celkový prehľad nákladov na realizáciu projektu
Celkové náklady na realizáciu projektu........................... 1 764,18 € .................. 100%
Dotácia TTSK .................................................................

700,00 € ..................

40 %

Prostriedky OZ Promethea .............................................

544,18 € ..................

31 %

Vlastné prostriedky klientok ..........................................

520,00 € ...............

29 %

B.1 Prehľad celkových nákladov na realizovanie projektu

Číslo

Číslo

Dátum

dokladu

zaplatenia

Položka

Suma

prílohy

v€

Fa č. 201607006

18.07.2016

Strava klientok ( 13 os.)

Fa č. 201607007

11.07.2016

Služby

520,00

1.

2.

spojené

s pobytom

1 202,80

(Ubytovanie všetci účastníci ( 18
osôb) + strava doprovod 4 os. + 1
klientka + jazda na koči + welness

Pokl. doklad č.
3.

01.07.2016

34/2016

21,00

Cestovné účastníčok
Plavecké Podhradie- SenicaRohov

Pokl. dokl.
4.

č.33/2016

01.07.2016

20,38

Občerstvenie účastníčok v
Senici

Celková suma

1 764,18

PhDr. Monika Knezovičová, PhD.
štatutárka OZ Promethea

B.2 Zúčtovanie dotácie poskytnutej v zmysle VZN č. 7/2006 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu TTSK v znení Dodatku č. 1 k VZN o poskytovaní dotácií
z rozpočtu TTSK

B.3 Kópie účtovných dokladov

C. Fotodokumentácia z projektu

Prvý deň

Príchod, ubytovanie, výroba menoviek, zoznamovanie sa s areálom

Jazda na koči po obci a okolí

Večerné voľnočasové aktivity

Druhý deň

Výlet na Plavecký hrad

Poobedie s priateľmi v Plaveckom podradí pri káve a koláčikoch

Tretí deň

Pešia túra k rieke Rudava

Na návšteve v DSS Plavecké Podhradie

Večerná opekačka a voľnočasové aktivity

Štvrtý deň

Návšteva jaskyne pod Plaveckým hradom

Welness popoludnie v relax centre Podkova

Piaty deň

Posledná spoločná fotka a odchádzame autobusom smer Rohov

