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Hodnotiaca správa
zrealizovaného projektu

„LETNÉ FESTIVALY V DSS ROHOV“
Zmluva č. 61/3-2013/OSP

Rohov, september 2013

A.1 Vyhodnotenie projektu „Letné festivaly v DSS Rohov“

3.9.2013 – 5.9.2013

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 3. – 5.9.2013 projekt
„Letné festivaly v DSS Rohov“ s pracovným názvom „Indianafest 2013“.
Miestom realizácie projektu bol areál Domova sociálnych služieb v Rohove. Projektu
sa zúčastnilo 16 klientov a 9 terapeutov z DSS Rohov, DSS Zelený dom Skalica a DSS
Šoporňa – Štrkovec.
Zámerom projektu bolo začať každoročnú tradíciu letných festivalov v DSS Rohov,
v snahe využiť veľkorysý priestor parku počas teplých dní na priateľské, náučno – zábavné
stretnutia našich klientov s klientmi z pozvaných zariadení sociálnych služieb , s ktorými
máme dlhoročnú spoluprácu. Pozvanie prijali DSS Šoporňa- Štrkovec a DSS Zelený dom
Skalica.
Cieľmi projektu z dlhodobého hľadiska sú najmä relaxácia klientov v prírode,
fyzická a psychická rehabilitácia, rozšírenie vedomostí u klientov, podpora ich sociálnych
zručností, spojenie edukácie s hrou, posilnenie priateľských vzťahov medzi zariadeniami
sociálnych služieb a podpora dobrovoľníctva zo strany študentov, príbuzných a priateľov.
b. Prvý ročník Letných festivalov v DSS Rohov bol zameraný na tému „Indiáni“
a mal pracovný názov „Indianafest 2013“.
Cieľom tohto tematického zamerania bolo priblížiť klientom náučno – zábavnou formou život
pôvodných obyvateľov Ameriky, ich kultúru, zvyky, spôsob obživy, obliekania a pod.
Ubytovanie.
Keďže Indiáni boli ľudia úzko spätí s prírodou, väčšinu aktivít sme realizovali v parku.
Pôvodne sme plánovali, že všetci účastníci projektu budú spať v stanoch v parku, ale aktuálne
počasie nám to nedovolilo. Do budúcich ročníkov však plánujeme na festivaly stany využiť.
Strava.
Strava pre 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 Indianafestu pestrý program ( príloha
k hodnotiacej správe).

Počas prvého dňa sa účastníci zo Skalice a Šoporne ubytovali v chránenom bývaní a festival
sme otvorili jednoduchou prednáškou o Indiánoch, pričom si účastníci mohli pozrieť
„indiánsku miestnosť“, kde bol nainštalovaný indiánsky stan (típí), tradičné indiánske odevy
a ozdoby, indiánske zbrane, indiánsky totem a bohatá fotodokumentácia. Terapeutky DSS
Rohov potom predviedli účastníkom indiánsky tanec, ktorý sa počas festivalu naučili všetci
účastníci a spoločne tancovali pri táboráku. Popoludní si účastníci vyrábali tradičné indiánske
odevy, kde využili svoje zručnosti a fantáziu. V podvečer sa všetci účastníci stretli pri
táborovom ohni a ich ďalšou úlohou bolo nájsť v parku obálky, ktoré viseli na stromoch.
V obálke mal každý indiánske meno, ktorým bol slávnostne pokrstený indiánskym
náčelníkom. Večer strávili účastníci pri ohni, kde im náčelník prečítal indiánsky príbeh. Na
dobrú noc mali organizátorky pripravenú indiánsku rozprávku na DVD.
Druhý deň bol pre účastníkov pripravený bohatý program. V dopoludňajších hodinách si
vyskúšali svoje zručnosti a vedomosti na ôsmich pripravených súťažných stanovištiach.
Lovili zver, chytali ryby, preukazovali svoje indiánske vedomosti, absolvovali bojový výcvik.
Popoludní si všetci vyrobili svoju indiánsku čelenku a indiánsky hudobný nástroj. V podvečer
sme znovu privítali náčelníka, ktorý všetkým účastníkom slávnostne odovzdal list kmeňovej
príslušnosti, ocenil každého za jeho usilovnosť a úspešne absolvované úlohy. Večer si všetci
spoločne zatancovali pri hudbe a bubnoch, opiekli si na ohni špekačky a bavili sa pri
táborovom ohni.
Tretí deň sa Indianafest ukončil v ranných hodinách odchodom účastníkov zo Skalice
a Šoporne.
c. Ciele projektu sa nám podarilo naplniť a projekt hodnotíme ako úspešný. Klienti
boli nadšení a s radosťou absolvovali všetky pripravené aktivity. Naučili sa základné
informácie o indiánskych obyvateľoch, osvojili si nové zručnosti pri výrobe odevov, čeleniek,
hudobných nástrojov, pri nacvičovaní tanca a rôznych ďalších súťažiach a hrách. 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, DSS Šoporňa – Štrkovec.

d. Reakcie cieľovej skupiny na projekt boli veľmi pozitívne. Kladne hodnotili
jednotlivé aktivity, boli spokojní s celkovým programom.
e. Na realizácii projektu sa podieľalo 8 členov OZ Promethea (pracovníčky DSS
Rohov) a 2 dobrovoľníci.
f. Na projekte bolo odpracovaných 8 hodín dobrovoľníckej práce.

3. Pokračovanie projektu

g. V projekte Letné festivaly v DSS Rohov chceme pokračovať aj v budúcich rokoch,
nakoľko mal u klientov úspech a v tejto aktivite vidíme veľký potenciál. Každý ročník bude
tematicky 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.
h. Tento projekt tiež hodnotíme ako udržateľný, nakoľko tento rok sme zakúpili stany,
spacie vaky a skladací záhradný nábytok ( stoly a lavice, tzv. pivné sety), 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

Prvý deň

Výroba indiánskych odevov pre všetkých účastníkov

Vstup do areálu Indianafestu

Náučná izba indiánskych tradícií

Slávnostný krst účastníkov indiánskym náčelníkom

Deň druhý – doobedňajšie zápolenie

Večerný program so záverečnou opekačkou

