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HODNOTIACA SPRÁVA

zrealizovaného projektu

„DOGFEST ROHOV 2014“
Zmluva č. 60/3-2014/OSP

Rohov, júl 2014

Vyhodnotenie projektu „Dogfest Rohov 2014“
24.06. – 26.06.2014
1. Zhodnotenie a popísanie cieľov a aktivít

a. Občianske združenie Promethea so sídlom v Rohove v spolupráci s Domovom
sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove zrealizovali v dňoch 24. –
26.06.2014 projekt s názvom „Dogfest Rohov 2014“.
Miestom realizácie projektu bol areál Domova sociálnych služieb v Rohove. Projektu
sa zúčastnilo 26 klientov a 9 terapeutov z DSS Rohov, DSS Zelený dom Skalica a DD
a DSS Holíč.
Zámerom projektu bolo pokračovať v tradícii Letných festivalov v Rohove druhým
ročníkom, v snahe využiť veľkorysý priestor parku počas teplých dní na stanovačku
a zrealizovať priateľské, náučno – zábavné a oddychové stretnutia našich klientov
s klientmi z pozvaných zariadení sociálnych služieb, s ktorými máme dlhoročnú
spoluprácu. Pozvanie prijali DSS Zelený dom Skalica a DD a DSS Holíč.
Cieľmi projektu bolo rozšírenie vedomostí u klientov, budovanie vzťahu
k zvieratám, oboznámenie sa s celkovou starostlivosťou o psov (výcvik, kŕmenie,
starostlivosť), relaxácia v prírode, fyzická a psychická rehabilitácia, podpora
sociálnych zručností klientov, podpora priateľských vzťahov medzi zariadeniami,
spojenie edukácie s hrou a oddychom.
b. Druhý ročník Letných festivalov v Rohove bol zameraný na tému psov a mal názov
„Dogfest Rohov 2014“.
Cieľom tohto tematického zamerania bolo umožniť klientom blízky kontakt so psami
a priblížiť im všetko, čo súvisí so starostlivosťou o psov, ako aj ukázať im, že nielen
ľudia potrebujú pomoc a starostlivosť, ale aj zvieratá.
Ubytovanie
Účastníci festivalu nocovali v parku DSS Rohov v stanoch.
Strava
Strava pre všetkých účastníkov projektu bola pripravovaná v kuchyni DSS Rohov
v súlade s jedálnym lístkom. Potraviny boli, po vynormovaní vedúcou stravovacej
prevádzky, zakúpené z prostriedkov OZ Promethea.
Program
Terapeutky DSS Rohov pripravili pre účastníkov Dogfestu pestrý program.

Počas prvého dňa dopoludnia si všetci účastníci spoločne postavili stany v parku
a oboznámili sa s programom festivalu. Popoludní piekli keksy podľa špeciálneho
receptu, určené pre psov. Ich prvými degustátormi boli psy z Kynologického klubu
v Jablonici, ktorí prišli popoludní spolu so svojimi psovodmi, aby všetkým predviedli
ukážky z výcviku psov a porozprávali všetko, čo s prácou so psami súvisí. Večer
nechýbala opekačka, diskotéka a príjemné rozhovory pri ohni.
Druhý deň ráno si všetci vyskúšali svoje zručnosti a fantáziu pri výrobe psíka –
maňušky. Vznikli veľmi pekné výrobky. Dopoludnie strávili všetci v útulku pre psov
v Senici, kde im správca útulku porozprával o svojej práci a o neľahkom osude
opustených zvierat. Účastníci projektu priniesli psíkom napečené keksy a matrace. So
psíkmi mali možnosť sa pohrať a prechádzať sa s nimi. Popoludní bol pripravený
ďalší výlet – na Bradlo v Brezovej pod Bradlom. Všetci si užili krásny výhľad
z Bradla a oddýchli si pri káve a zmrzline v Brezovej. Večer pri táborovom ohni všetci
spoločne zhodnotili, že tento ročník festivalu sa im veľmi páčil.
Tretí deň sa Dogfest ukončil v dopoludňajších hodinách odchodom účastníkov zo
Skalice a Holíča.
c. Ciele projektu sa nám podarilo naplniť a projekt hodnotíme ako úspešný. Klienti boli
nadšení a s radosťou absolvovali všetky pripravené aktivity. Naučili sa niekoľko
informácií o živote psov a starostlivosti o nich, zažili blízky kontakt so zvieraťom,
precvičili si zručnosti pri výrobe maňušiek. Zároveň boli stále na čerstvom vzduchu,
mali dostatok pohybu, ale i odpočinku a relaxácie. Nadviazali vzájomné priateľstvá
s klientmi z iných zariadení.

2. Cieľová skupina a personálne zabezpečenie projektu

Cieľovou skupinou projektu boli klienti zo zariadení sociálnych služieb: DSS Rohov, DSS
Zelený dom Skalica a DD s DSS Holíč.
a. Reakcie cieľovej skupiny na projekt boli veľmi pozitívne. Kladne hodnotili jednotlivé
aktivity, boli spokojní s celkovým programom.
b. Na realizácii projektu sa podieľalo 8 členov OZ Promethea (pracovníčky DSS Rohov).

3. Pokračovanie projektu
a. V projekte Letné festivaly v DSS Rohov chceme pokračovať aj v budúcich rokoch,
nakoľko majú u klientov úspech a v tejto aktivite vidíme veľký potenciál. Každý
ročník bude zameraný na inú oblasť – klienti sa naučia vždy nové veci, oddýchnu si,
utužia priateľstvá. Preto vynaložíme úsilie, aby sme sa aj počas ďalšieho roka v lete
stretli.
b. Tento projekt tiež hodnotíme ako udržateľný, nakoľko vybavenie potrebné pre projekt
(stany, spacáky, stoly, lavice) už máme zakúpené, čo bolo najdrahšou položkou celého
projektu. Takže ďalšie ročníky sa nám budú ľahšie financovať, prípadne sa pokúsime
získať finančné prostriedky z rôznych grantov.

Mgr. Soňa Prétorová
koordinátorka projektu
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