Občianske združenie Promethea, 906 04 Rohov 27
____________________________________________________________________

HODNOTIACA SPRÁVA
zrealizovaného projektu
"FESTIVAL ŠPORTU A ZÁBAVY"
Zmluva č. 44/3-2015/OSP

Rohov, august 2015

A. Programová správa
1. Identifikačné údaje: Promethea, občianske združenie
906 04 Rohov 27
IČO: 37847473
2. Názov projektu: Festival športu a zábavy
3. Číslo finančnej podpory projektu: 44/3-2015/OSP
4. Meno osoby zodpovednej za projekt: Mgr. Soňa Prétorová
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: 400 € (slovom: štyristo Eur)
Dátum schválenia: 08.06.2015

A.1 Vyhodnotenie projektu "Festival športu a zábavy"
23. - 25.6.2015
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 23. - 25.6.2015 projekt s názvom
"Festival športu a zábavy".
Miestom realizácie projektu bol park Domova sociálnych služieb v Rohove. Projektu sa zúčastnilo
21 klientov a 10 terapeutov z DSS Rohov, DSS Jahodná a DD a DSS Holíč.
Zámerom projektu bolo pokračovať v tradícii letných festivalov v Rohove tretím ročníkom, v
snahe využiť priestory rozľahlého parku počas teplých dní na stanovačku a zrealizovať priateľské,
športovo - zábavné a oddychové stretnutie našich klientov s klientmi z pozvaných zariadení
sociálnych služieb, s ktorými máme dlhoročnú spoluprácu. Pozvanie prijali DSS Jahodná a DD a
DSS Holíč.
Ciele projektu boli:


využitie parku na stanovanie - tento cieľ sa nám nepodarilo splniť v dôsledku
nepriaznivého počasia; účastníkov projektu sme ubytovali v ubytovacích priestoroch DSS
Rohov,



podpora pohybových a sociálnych zručností klientov ZSS - cieľ bol splnený, účastníci
absolvovali športové hry, výlet na hrad Branč a zrúcaniny hradu Korlátko, mali diskotéku,
spoločne piekli a zdobili medovníkové medaily, vyrábali si štartovacie čísla,..,



posilnenie priateľských vzťahov medzi zariadeniami - cieľ bol splnený,



rozšírenie vedomostí u klientov - cieľ bol splnený, terapeutky z DSS Rohov mali pre
účastníkov pripravenú zaujímavú preednášku o rôznych športoch a slávnych športovcoch a
na výlete si rozprávali zaujímavosti o hradoch Branč a Korlátko,



relaxácia v prírode, fyzická a psychická rehabilitácia - cieľ bol splnený,



spojenie edukácie s hrou a oddychom - cieľ bol splnený.

b. Tretí ročník letných festivalov v Rohove bol zameraný na aktívny odpočinok pri športových
hrách a súťažiach, výlet do prírody, zábavu pri opekačke a diskotéke.

Ubytovanie
Účastníci festivalu boli ubytovaní v priestoroch 10. oddelenia DSS Rohov.
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 festivalu pestrý program.
Prvý deň dopoludnia sa všetci účastníci oboznámili s celým programom festivalu. Ako prvé si
každý vlastnoručne vyrobil svoje štartovacie číslo. Pri tejto činnosti využili účastníci svoje
zručnosti v maľovaní na textil. Následne absolvovali športové hry a súťaže, ktoré pre nepriaznivé
počasie prebiehali v priestoroch miestneho kultúrneho domu. Popoludní si všetci spoločne upiekli
sladké medaily z medovníkového cesta. Terapeutky DSS Rohov mali pripravenú zaujímavú
prednášku o rôznych športoch a významných športovcoch. Večer bola v priestoroch parku opekačka
a diskotéka. Tu mali všetci dostatok priestoru na zábavu a rozhovory.
Druhý deň strávili účastníci v prírode - absolvovali výlet na hrad Branč a zrúcaniny hradu
Korlátko. V Senici sa potom odmenili kávičkou a zákuskom. Popoludnie bolo vyhradené na oddych
a zdobenie medailí. V podvečer bolo pripravené posedenie pri ohni a slávnostné odovzdávanie
medailí a diplomov, ktorého sa zúčastnila aj riaditeľka Odboru sociálnej pomoci TTSK - pani Ing.
Blažena Flamíková a riaditeľka DSS Rohov - pani PhDr. Monika Knezovičová, PhD.
Všetci spoločne zhodnotili tretí ročník festivalu ako vydarený a vyjadrili spokojnosť.
Tretí deň sa Festival športu a zábavy ukončil v dopoludňajších hodinách odchodom účastníkov z
Holíča a Jahodnej.
c. Ciele projektu sa podarilo naplniť a projekt hodnotíme ako úspešný. Klienti boli nadšení a s
radosťou absolvovali všetky pripravené a naplánované aktivity. Naučili sa niekoľko nových
informácií a precvičili si svoje zručnosti. Zároveň zrelaxovali na čerstvom vzduchu, mali dostatok
aktivít i odpočinku. Nadviazali vzájomné priateľstvá s klientmi z iných zariadení.
2. Cieľová skupina a personálne zabezpečenie projektu
Cieľovou skupinou boli klienti zo zariadení sociálnych služieb: DSS Rohov, DSS Jahodná,
DD a 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 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 základné vybavenie potrebné na projekt
(stany, spacáky, karimatky, 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

Výroba štartovacích čísel.

Športové súťaže.

Pečenie medailí.

