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SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ, ÚZEMNÝ SPOLOK KOŠICE – MESTO

SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2017

KOŠICE, FEBRUÁR 2018

Slovenský Červený kríž (SČK), Územný spolok Košice – mesto (ÚzS)
Sídlo: Komenského 19, 040 01 Košice
Kontakt: tel. 055/62 248 68, 055/62 222 05, 0911 622 486, kosice@redcross.sk, www.kosice.redcross.sk

Pôsobenie:
SČK je nezávislá právnická organizácia. Pôsobí podľa zákona č.460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži
a o ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Poslanie a úlohy SČK:
Základným poslaním SČK je predchádzať a zmierňovať utrpenie ľudí bez ohľadu na národnosť, jazyk, rasu,
pohlavie, náboženstvo, politické presvedčenie a spoločenské postavenie. Úlohy vymedzuje zákon o SČK,
Stanovy SČK a Stratégia schválená Snemom SČK.
Plán aktivít na jednotlivé roky schvaľuje územná rada.

Princípy ČK
SČK sa riadi princípmi Hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca: humanita, nestrannosť, neutralita,
nezávislosť, dobrovoľnosť, jednota, univerzálnosť.
Územná rada ÚzS SČK Košice - mesto zvolená na obdobie 2017 – 2020
predsedníčka
MUDr. Iveta Marinová, MBA, MPH
podpredsedníčka
MUDr. Katarína Strmenská, MPH
členovia
MUDr. Daniela Ogurčáková
PhDr. Angelika Prevozňáková
MUDr. Katarína Sedliaková
zástupca Mládeže
Zloženie Kontrolnej rady ÚzS SČK Košice – mesto na obdobie 2017 - 2020
predseda
Miroslav Ogurčák
členovia
Ing. Janka Rajňáková
Jozefina Forišová
Pracovníci ÚzS SČK Košice – mesto 2017
riaditeľka
ekonómka
pracovníci pre programové činnosti

MVDr. Lucia Cangárová
Marcela Palaščáková
Eva Grácová, Milena Kurimská

Pracovníci Domova sociálnych služieb
vedúca DSS a fyzioterapeut
sociálna pracovníčka
vychovávateľka
inštruktorka sociálnej rehabilitácie
fyzioterapeut
pomocná vychovávateľka

Mgr. Martina Repejová
Mgr. Michaela Mazáková
Bc., Mgr. Dominika Kleinová
Zuzana Čurneková
Bc. Mária Nosáľová, Bc. Lucia Bajzáthová
Viera Pancuráková, Gabriela Stachová

Špecializované sociálne poradenstvo

Mgr. Monika Kissová

Jedáleň
Kuchárka / pomocný kuchár

Irena Szabadošová, Pavol Šangrik
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MIESTNE SPOLKY SČK 2017

37. Gymnázium Park mládeže
38. Obchodná akadémia, Watsonova
39. SOŠ Gemerská 1
40. SOŠ Bocatiova
41. ŠI A. Garbana Werferova
42. ŠI Medická 2
43. Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
44. DSS SČK Košice
45. ALGMED Košice

Predseda
Margita Hrabinská
Ing. Janka Rajňáková
Mária Balazsová
Irena Pavúrová
JUDr. Marek Kažimír
PhDr. Iveta Damankošová
Bc. Zuzana Dancsáková
PhDr. Renáta Vertaľová
Dagmar Pastorová
MUDr. Katarína Sedliaková
MUDr. Margita Kaplanová
Kamil Jeremiáš
Mgr. Zuzana Tomčíková
Mgr. Jana Klimková
Mgr. Iveta Čintalanová
Mgr. Beáta Janečková
Mgr. Mária Pavlisová
Mgr. Veronika Žofčinová
Mgr. Agáta Bérešová
Mgr. Iveta Frankovičová
Mgr. Jarmila Šefčíková
Mgr. Zuzana Kočíková
PaedDr. Dáša Šusterová
MUDr.Viktória Hamráková
PhDr. Eva Lakatošová
Ing. Magdaléna Timková
Mgr. Diana Veselská
Mgr. Mária Korečková
Ing. Gabriela Tománková
RNDr. Petra Lechová
Mgr. Ľubica Fedorová
Mgr. Mária Karchňáková
RNDr. Jana Jačšurová
Ing. Monika Ballová
Mgr. Denisa Hrehová
Mgr. Hedviga Turčeková,
RNDr. Monika Baronová
Mgr. Eliška Oceľáková
Mgr. Nataša Čabalová
RNDr. Lívia Slatinská
Mgr. Anna Miterková
Ing. Mária Bujňáková
Anna Šemoradíková
Jozefína Forišová
Júlia Patriková
MUDr. Daniela Ogurčáková

Mládež SČK

Rebeka Müllerová

1. MČ Kavečany
2. MČ Ťahanovce – sídlisko
3. MČ Barca
4. MČ Šaca
5. MČ Krásna nad Hornádom
6. I. KAIM UNLP, Trieda SNP 1
7. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
8. Železničná nemocnica s poliklinikou Košice
9. NTS SR, pracovisko Košice
10. Detská ambulancia poliklinika Juh
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach
12. Košická kynologická záchr. brigáda
13. ZŠ Fábryho
14. ZŠ J. Urbana
15. ZŠ Gemerská
16. ZŠ Abovská
17. ZŠ Janigova
18. MS SČK pri spojenej škole sv. Košických mučeníkov
19. ZŠ Lechkého
20. ZŠ Bernoláková 16
21. ZŠ Kežmarská 28
22. ZŠ Park Angelinum
23. SZŠ Kukučínova
24. SZŠ Moyzesova
25. SZŠ sv. Alžbety
26. SPŠ dopravná
27. Spojená škola Alejová
28. SOŠ automobilová
29. SOŠ Ostrovského
30. Gymnázium Šrobárova
31. Gymnázium M.R. Štefánika
32. Gymnázium Poštová
33. Gymnázium sv. Tomáša Akvinského
34. Gymnázium a OG Trebišovská
35. Gymnázium Alejová
36. Evanjelické gymnázium, Škultétyho

3

SPOLKOVÁ ČINNOSŤ
Územný spolok SČK Košice – mesto tvorí : 45 miestnych spolkov, z toho 5 pri mestských častiach,
10 pri zdravotníckych zariadeniach a v organizáciách, 30 miestnych spolkov na školách, v ktorých je 1349
členov.
V rámci metodického vedenia bolo uskutočnených 175 osobných stretnutí a individuálnych konzultácii
s predsedami miestnych spolkov SČK. Usmernenia týkajúce sa programových aktivít, kurzov a prípravy
zhromaždenia členov miestnych spolkov pred územným snemom boli zasielané emailom.
Na decembrovom stretnutí boli miestne spolky informované o službách, aktivitách, o možnosti propagovať
vlastné aktivity v Zvestiach SČK, Newsletter SČK, v občasníkoch mestských častiach, školských časopisoch, na
webových stránkach ako aj o plánoch na nasledujúci rok. Osobitná pozornosť bola venovaná málo využívanej
možnosti oceňovania členov.

Zasadnutie Územnej rady ÚzS SČK Košice – mesto sa v roku 2017 uskutočnilo 4 krát.
Zasadnutie Kontrolnej rady územného spolku 3 krát.

Snem ÚzS SČK Košice mesto
Na obdobie rokov 2017 - 2020 územný snem zvolil členov Územnej rady územného spolku SČK Košice - mesto,
predsedníčku územnej rady MUDr. Ivetu Marinovú, MBA, MPH, podpredsedníčku MUDr. Katarínu Strmenskú,
MPH,; členov Kontrolnej rady a jej predsedu pán Miroslava Ogurčáka. Snem prijal Koncepčné zámery činnosti
ÚzS SČK Košice – mesto na obdobie štyroch rokov, ktoré vychádzajú zo Stratégie Medzinárodnej federácie ČK
a ČP, Koncepčných zámerov SČK a možností Územného spolku SČK Košice – mesto.

Ocenenia
Vyznamenanie „Za humanitu obetavosť a dobrovoľnú službu I. stupňa SČK“ na oslavách Svetového dňa
Červeného kríža a Červeného polmesiaca v Bratislave prevzala predsedníčka MUDr. Iveta Marinová, MBA, MPH
a zúčastnila sa na prijatí ocenených členov u prezidenta SR.
Za dlhoročnú prácu „Za humanitu obetavosť a dobrovoľnú službu II. stupňa SČK“ bolo ocenených 5 predsedov
MS SČK : PaedDr. Dagmar Šusterová, SZŠ Kukučínova, Mgr. Jarmila Šefčiková, MS pri ZŠ Kežmarská, p. Jozefina
Forišová, MS SČK pri DPmK, Mgr. Kočíková, MS pri ZŠ Park Angelinum, Mgr. Čintalanová, MS pri ZŠ Gemerská.
Pamätná medaila „Červený kríž pomáha na území Slovenska už od roku 1881“ bola udelená : MUDr. Eleonóre
Maslenkovej a RNDr. Helene Turisovej.

DOBROVOĽNÍCTVO
Účasť dobrovoľníkov miestnych spolkov i z radov verejnosti tvorí významný podiel v aktivitách SČK : pri práci
v darcovstve krvi, prvej pomoci, sociálnej práci, humanitárnej činnosti, pri práci s deťmi a mládežou bolo
aktívnych takmer 250 dobrovoľníkov.
Vzdelávanie
178 dobrovoľníkov absolvovalo kurz prvej pomoci v rozsahu 8 alebo 16 hodin, tréning modelových situácií
v poskytovaní prvej pomoci, workshop pre organizátorov BDK. Súčasťou vzdelávania dobrovoľníkov je aj
história a súčasnosť SČK.
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Dobrovoľníci družstiev prvej pomoci / DPP M, tréneri prvej pomoci i členovia mládeže sa aktívne zapájajú do
prezentácii poskytovania prvej pomoci na vyžiadanie organizácií :
Polícia preventívne - prvá pomoc pre žiakov základných škôl v spolupráci s OR PZ v Košiciach
Učíme sa zachraňovať - pre deti v prímestskom tábore v materskej škole na Šafárikovej triede
Modelové situácie pre družstvo prvej pomoci ZŠ Požiarnická, SPŠ strojnícka
Poď sa učiť oživovať - pre deti z rómskej komunity
Lesnícky deň - podujatie organizované v rámci dní mesta Košice.
V rámci Týždňa dobrovoľníctva, ktoré vyhlásilo Dobrovoľnícke centrum Košického kraja sme pripravili tri
aktivity, na ktorých sa zúčastnilo 29 študentov, dobrovoľníkov a pedagógov.
Dobrovoľníci z DPP M a Lekárskej fakulty UPJŠ Košice odpracovali 50 hodín na zabezpečení zdravotníckych
služieb na akciách firiem, športových podujatiach i festivaloch.
Podpora vzdelávania v poskytovaní prvej pomoci v miestnych spolkoch a školách
K zvyšovaniu kvality výučby prvej pomoci členov a dobrovoľníkov napomáha aj 5 tréningových modelov
elokovaných v miestnych spolkoch: v MČ Ťahanovce, MČ Košice - Šaca, ZŠ Kežmarská, ZŠ Fábryho a na
Komenského 19. Bezplatne môžu trénovať oživovanie na figurínach, používať literatúru o poskytovaní prvej
pomoci.

MLÁDEŽ SČK
Činnosť a aktivity sú uvedené v samostatnej Správe o činnosti Mládeže SČK Košice - mesto.
PRVÁ POMOC
VZDELÁVANIE
V priebehu roka sme zorganizovali 25 kurzov
špecializované pracoviská a vodičov.

prvej pomoci / 312 účastníkov -

pre firmy, verejnosť,

V rozsahu 8 vyučovacích hodín kurz absolvovalo 271 osôb,
16 hod. kurz PP / 41 opatrovateliek,
19 hod. kurz PP / 8 opatrovateliek detí.
V rozsahu 4 vyučovacích hodín kurz bezplatne absolvovalo 56 dobrovoľníkov :
Tréning prvej pomoci a riešenie modelových situácii - 17 učiteľov.
Zážitkový kurz prvej pomoci pre družstvá a študentov SŠ v Košiciach - 39 študentov z 20 stredných škôl
v meste.
Dôraz kladieme na praktický nácvik a riešenie modelových situácií. Súčasťou kurzov je aj nácvik používania
automatického defibrilátora.

SÚŤAŽE
Aktivity na základných školách
Celoročná práca pedagógov a príprava žiakov je prezentovaná na celomestskej súťaži družstiev mladých
zdravotníkov, do ktorej sa zapojilo 17 základných škôl a 4 osemročné gymnázia, spolu 31 družstiev /12
družstiev I. st. a 19 družstiev II. stupni /.

Aktivity na stredných školách a univerzitách
Prvú pomoc dobrovoľníci iniciatívne trénujú každú stredu v mesiaci aj pod vedením trénerov prvej pomoci
Mládeže SČK v učebni územného spolku.
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Na celomestskom kola súťaže družstiev prvej pomoci mládeže (DPPM)sa zúčastnilo 11 družstiev z 11
stredných škôl a družstva Študentského internátu Medická 2, v Košiciach. Svoje vedomosti, praktickú
pripravenosť a zručnosť v poskytovaní prvej pomoci na piatich stanovištiach prezentovalo 65 študentov.
Výsledky súťaže
Družstvá mladých zdravotníkov ZŠ (DMZ)
DMZ / I. stupeň:
I. miesto ZŠ M. Lechkého
II. miesto ZŠ Požiarnická
III. miesto ZŠ Belehradská

DMZ / II. stupeň:
I. miesto 8. r. Evanjelické gymnázium
II. miesto ZŠ L. Novomestského
III. miesto ZŠ Fábryho

Družstvá prvej pomoci mládeže stredné školy
DPP M:
I.
miesto Gymnázium Šrobárová
II. miesto SZŠ Kukučínova
III. miesto Gymnázium Trebišovská
Memoriál MUDr. Vladimíra Harineka - družstvo prvej pomoci dospelých v zložení Andrej Alaksa, Saša
Havrillová, Diana Koncošová, Ema Sabolčáková, Tamara Pivarníková a Anna Mária Trávničková získalo 11.
miesto. Súťaže sa ako rozhodca zúčastnil MUDr. Matúš Baran, inštruktor prvej pomoci.
Organizáciu súťaží zabezpečovalo 44 dobrovoľníkov – zdravotnícky inštruktori, študenti SZŠ Kukučínova,
dobrovoľníci MS SČK pri SŠ.

KAMPANE
Svetový deň prvej pomoci sme si pripomenuli spolu s miestnymi spolkami a družstvami prvej pomoci
na školách i na aktivite v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom KSK - „Deň pre zdravie a sociálne
poradenstvo “ .
Bezpečnosť na cestách“ - aktivita v spolupráci s Okresným a Krajským dopravným inšpektorátom PZ Košice.
Štyria dobrovoľníci kontrolovali lekárničky v 51 vozidlách a overovali vedomosti v poskytovaní prvej pomoci.
Prvú pomoc by zvládlo 12 vodičov zo 31 opýtaných.

BEZPRÍSPEVKOVÉ DARCOVSTVO KRVI
Dlhoročná dobrá spolupráca so strednými školami a ich zriaďovateľmi, najmä Košickým samosprávnym krajom;
univerzitami, ako aj spolupráca s partnermi a odberovými pracoviskami sa odzrkadľuje na výsledkoch
v darcovstve krvi. Informovanosť o kampaniach je zabezpečovaná na webových stránkach stredných
škôl, univerzít, miestnych spolkov, v školských časopisoch, na informačných paneloch a pod.

KAMPANE
Významné sú dve celoštátne kampane Valentínska kvapka krvi a Študentská kvapka krvi, ktoré majú za cieľ
získavať prvodarcov a podporovať pravidelných darcov krvi.
-

Valentínska kvapka krvi®

„Šťastie máme v krvi“ - krv prišlo darovať 2300 darcov krvi z toho 450

prvodarcov
-

Študentská kvapka krvi ®

„To nedáš 4 deci" - 2119 darcov krvi z toho 582 prvodarcov.
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Mobilné a spoločné odbery
30 mobilných odberov a 17 spoločných odberov / 200 dobrovoľníkov,
v spolupráci s miestnymi spolkami SČK, školami a školskými internátmi. Organizujú sa 2 krát ročne a tie, ktoré
nadobudli skúsenosti si odbery zabezpečujú samostatne.
Počas kampaní na odberovom pracovisku v Košiciach pomáhalo 56 dobrovoľníkov, ktorí boli hlavne morálnou
podporou pre prvodarcov.
Mobilné odbery krvi :
Košický samosprávny kraj; Kaufland; Miestny spolok SČK pri MČ: Kavečany, Krásna, Barca a sídlisko Ťahanovce;
Stredná odborná škola automobilová; Gymnázium Šrobárova; Gymnázium M.R. Štefánika; Študentský domov
Jedlíkova 5 a Jedlíkova 9; UPJŠ, Fakulta verejnej správy; Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická;
Gymnázium T. Akvinského; Evanjelické gymnázium; Obchodná akadémia Polárna; Gymnázium E. Steinovej; SOŠ
Ostrovského; UVL Fakulta farmácie; Gymnázium Trebišovská; Stredná odborná škola PZ SR; Hotelová
akadémia; Stredná odborná škola technická; Materská škola Šafárikova.
Spoločné odbery krvi:
SZŠ Kukučínova; Gymnázium Poštová; ŠI Medická 2; SSOŠ Postupimská; SOŠ Bocatiová; SZŠ Moyzesová; SZŠ sv.
Alžbety; spoločnosť Kaufland; Škola úžitkového výtvarníctva; SPŠ dopravná.

VZDELÁVANIE
Kvapôčka, Kvapka krvi
Výchova k darcovstvu krvi začína už od tých najmenších. Deti v materských i základných školách sa učia prečo
sa krv môže iba darovať, aký ma významom, neskôr s podmienkami na odber krvi. Prídu s malým poďakovaním
a programom medzi darcov krvi priamo na mobilný odber, do odberového centra, čo bude veľkou výhodou
v ich dospelosti. Darcovstvo krvi potom považujú za prirodzenú súčasť života.

Workshop
2/ 44 študentov stredných škôl
Dobrovoľníci - koordinátori darcovstva krvi na školách sa dozvedeli prečo je potrebné krv darovať, ako
usporiadať mobilný odber na škole, ako komunikovaťs vedením školy, rovesníkmi, ako motivovať spolužiakov,
kto môže byť darcom krvi a ako ich morálne oceniť.
Simulované odbery
4/ 65 študentov
Na odberových pracoviskách študenti prešli jednotlivé stanovištia, ktorými prejde darca počas odberu.
Podporný materiál k darcovstvu krvi je uverejnený na našej webovej stránke a informácie o darcovstve sú
zverejnené na stránke www.mojakrvnaskupina.sk.

MORÁLNE OCEŇOVANIE DARCOV KRVI
V roku 2017 bolo celkom ocenených 589 darcov krvi z toho 115 žien:
-

Bronzová plaketa J. Janského udelená za 10 odberov ž/m
Strieborná plaketa za 20 ž/m
Zlatá plaketa za 30/40 ž/m
Diamantová plaketa udelená za 60/80 ž/m
Medaila J. Kňazovického udelená za 80/100 ž/m
Počet vydaných preukazov - duplikátov v roku/celkom
Z toho individuálne

66/200
28/131
20/96
1/37
0/10
26/393
145
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Slávnostné oceňovanie darcov krvi pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi sa uskutočnilo v obradnej sieni za
účasti námestníka primátora mesta Košice, vedúcej lekárky NTS SR Košice, primárky HTO Košice - Šaca, vedenia
US Steelu, VšZP a dňa 11. decembra. Plaketu si prevzalo 189 darcov a 10 darcovia krvi boli ocenení medailou
profesora J. Kňazovického.
Na štyroch stretnutiach v Dome SČK bronzovú a striebornú plaketu Dr. Janského prevzalo 187 darcov .
Stretnutie darcov pripravil aj MS SČK pri MČ Ťahanovce. Za prítomnosti starostu mestskej časti, zástupcu
územného spolku SČK a predsedníčky MS SČK bolo odovzdaných 56 plakiet MUDr. Janského. / BJP – 32, SJP –
24/. Za dobrovoľnú prácu prevzala predsedníčka miestneho spolku Pamätnú medailu „Červený kríž pomáha
na území Slovenska už od roku 1881“.

SOCIÁLNA ČINNOSŤ
SOCIÁLNE SLUŽBY
Služby pre našich klientov poskytujeme v CEntre komplexných služieb STArostlivosti, ktoré bolo vybudované s
finančnou podporou Švajčiarskej konfederácie.
Tvorí ho:
Domov sociálnych služieb,
Jedáleň - pre prijímateľov sociálnych služieb, cieľovú skupinu aj verejnosť
Špeciálne sociálne poradenstvo – aj ako kontaktné a poradenské miesto zabezpečované pre osoby s ŤZP a ich
rodinným príslušníkov.
Komplexné služby dopĺňa fyzioterapia s metodikou TheraSuit a vzdelávanie školopovinných klientov.
Súčasťou komplexného odborného týmu spolupracovníkov sú aj externí lekári MUDr. Anna Kopasová – detský
neurológ, MUDr. Katarína Šalamonová – pediater-fyziater; PhDr. Angelika Prevozňáková – psychológ.
Domov sociálnych služieb
Služby poskytujeme v bezbariérovom zariadení rodinného typu s individuálnym prístupom ku klientom pre 21
prijímateľov sociálnych služieb v V. a VI. stupni odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.
V poradovníku čakateľov sme evidovali 4 žiadosti.
K dispozícii sú slnečné izby na terapie, relax, hry, tvorivá a keramická dielňa, telocvične a denné miestnosti. Na
rozvoj hrubej motoriky, šport i gardenterapiu využívame veľkú záhradu.
Zabezpečujeme:
- pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
- základné a špecializované sociálne poradenstvo
- sociálnu rehabilitáciu
- pracovnú terapiu
- stravovanie
- záujmovú a výchovnú činnosť
- zapožičiavanie kompenzačných a rehabilitačných pomôcok
- vzdelávanie v našom zariadení zabezpečuje špeciálny pedagóg
- fyzioterapiu na vlastnú žiadosť klienta
Socializačné aktivity
12 socializačných aktivít za účasti klientov a 9 dobrovoľníkov
Aktivity sú tematicky zamerané podľa aktuálneho ročného obdobia a sviatkov : Zima a jej čary, Veľká noc u
nás, Skrášľujeme si záhradu, Kreatívne tvorenie s hlinou ...
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Terapie
Klienti podľa veku, schopností a momentálnej duševnej a telesnej pohody sú počas dňa rozdeľovaní na terapie,
ktoré sú zamerané na rozvoj získaných zručností, rozvoj kognitívnych a nonkognitívnych zručností, na emočný
rozvoj klientov, estetické cítenie klientov a nadviazanie medziľudských vzťahov.
Práce a výrobky klientov sme prezentovali aj na Veľkonočnej a Vianočnej prezentačno-predajnej výstave
výrobkov zariadení sociálnych služieb na KSK.
Vzdelávanie
5 klientov podľa Školského vzdelávacieho programu pre žiakov so stredným a ťažkým stupňom mentálneho
postihnutia.
Vzdelávanie v alokovanej triede zabezpečuje Spojená škola na Vojenskej ul. v Košiciach, špeciálna pedagogička
Mgr. Mária Petríková.
Študenti na praxi
3 študentky - pravidelná odborná prax
2 študentky - súvislá odborná prax (2 týždne/6 hodín denne)
V rámci praxe naďalej spolupracujeme Katolíckou strednou pedagogickou školou sv Cyrila a Metoda v
Košiciach.
Dobrovoľníctvo
18 dobrovoľníkov/64 odpracovaných hodín
Týždeň dobrovoľníctva
V spolupráci s RÚVZ Košice:
„Pohyb hrou“ – pohybové aktivity klientov
„ Význam pohybu pre zdravie“ – seminár pre rodičov, rodinných príslušníkov a priateľov
„Poď s nami tvoriť pekné veci“- hravé dopoludnie v keramickej dielni so študentmi ŠÚV v Košiciach
Firemné dobrovoľníctvo At&t
Práca s hlinou v kreatívnej dielni opakovaná pomoc pri upratovaní a zazimovaní záhrady a manuálne zruční
dobrovoľníci pomohli s drobnými opravami v našich priestoroch.
Vzdelávanie pracovníkov
Pozitívne a motivačné momenty v práci s klientom, rodinnými príslušníkmi a kolegami – skupinová a
individuálna supervízia pracovníkov DSS;
Prístup ku klientom a komunikácia s nimi „v letnom režime“ – pracovný seminár pod vedením vedúcej o
odborných poznatkoch a svojich skúsenostiach z práce s cieľovou skupinou;
E-government v podmienkach organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja –
informačno-konzultačný seminár organizovaný Národným inštitútom celoživotného vzdelávania
Arteterapeutické dni východu 2017 – konferencia expresívnych techník v oblasti psychologickej a sociálnej;
Pripravovaná novela zákona o sociálnych službách – čo môžeme očakávať? – odborný seminár seminár pod
vedením Mgr. Brichtovej Lýdie;
Premeny sociálnej práce v čase – vedecká konferencia v Košiciach, organizátor FF UPJŠ Košice, Katedra sociálnej
práce.
Propagácia projektu Cesta
Z úrovne ORIŠFM Úradu vlády SR
tvorba online videa o Programe švajčiarsko-slovenskej
príprava videoklipu v DSS „Čerpanie Švajčiarskych fondov a ich využitie“
Plánovaná propagácia projektu
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-

pravidelná aktualizácia a zverejňovanie výsledkov odborných pracovísk
doplňovanie webovej stránky www.kosice.redcross.sk
propagácia výsledkov je uvedená v časti Komunikácia
zasielanie informácií na MS SČK

Využívanie nových služieb /skvalitnenie doterajších terapií po ukončení projektu Cesta:
TheraSuit terapia: 30 terapií
Hydroterapia: 64 vstupov
Aromaterapia: 75 vstupov
Elektroliečba: 580 procedúr
Trakcia: 35 vstupov
Magnetoterapia: 104 procedúr
Nácvik chôdze: 250 krát
Muzikoterapia: 145 vstupov
Arteterapia: minimálne 4x týždenne
Gardenterapia: 1 krát týždenne podľa počasia
Ergoterapia: 350 cvičení
Externé cvičebné nástroje: 105 krát
Vzdelávanie klientov : Vyučovanie v novej alokovanej triede pravidelne, 1krát týždenne v roku 2017

Na financovaní zariadenia sociálnych služieb sa spolupodieľa Košický samosprávny kraj
ODBORNÉ ČINNOSTI
Špecializované sociálne poradenstvo

Pomoc u nás hľadali občania, ktorí sa nachádzali v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ťažkého zdravotného
postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu svojho alebo svojich blízkych a tí, ktorí nemali zabezpečené
nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb. Počet všetkých konzultácií : 720

Počet prijímateľov/
z toto špecializované
poradenstvo

Počet všetkých
konzultácií

z toho
telefonických

emailových

osobných

I. štvrťrok

41/16

214

89

52

73

II. štvrťrok

27/14

164

80

28

56

III. štvrťrok

34/13

164

82

31

51

IV. štvrťrok

39/16

178

71

55

52

PODPORNÉ SOCIÁLNE SLUŽBY
Jedáleň
Pre prijímateľov sociálnych služieb, klientov, zamestnancov, seniorov, obyvateľom so zdravotným
znevýhodnením ale i pre verejnosť bolo vydaných 16 084 obedov.

10

Jedáleň denne zabezpečuje obedy, desiaty a pitný režim pre deti a mládež so zdravotným znevýhodnením. Pre
klientov DSS bolo vydaných 2 295 obedov z celkového počtu a 1 742 desiat.
2 929 obedov sme v roku 2017 vydali pre súkromnú MŠ v Košiciach.

Prehľad v tabuľke
Rok 2017
Celkový
počet obedov

MŠ detí
2.604

MŠ dospelí
325

Klienti DSS
2.295

Zamestnanci
2.695

Ostatní
8.165

SPOLU
16.084

ZDRAVOTNÍCKA ČINNOSŤ
Ambulancia a SVALZ FBLR
Špecializačný odbor: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
3 456 - hradených výkonov ZP pre klientov DSS a externých klientov
102 intervencií - Fyzioterapia na požiadanie podľa Dohody o zdravotnej starostlivosti
56 intervencií - Rehabilitácia a relax.
TheraSuit
V roku 2017 absolvovalo terapiu 12 nových klientov.
rok

80 hodín

40 hodín

spolu

2015

8

2

10

2016

11

5

16

2017

17

15

30

V rámci národného projektu „Praxou k zamestnaniu“ sme vytvorili pracovné miesto za účelom mentorovaného
zapracovania a praxe na pozíciu fyzioterapeut.

VZDELÁVANIE V OBLASTI SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Územný spolok je držiteľom akreditácie MPSVaR na „Kurz opatrovania“ v rozsahu 226 vyučovacích hodín. V
roku 2017 získal akreditáciu i na „Kurz opatrovania detí", na príprave ktorej sa podieľal i územný spolok.
Kurz Opatrovania
41 účastníkov, z toho 17 nezamestnaných prostredníctvom ÚPSVaR.
Účastníci majú možnosť zamestnať sa v domácnosti i v zariadeniach sociálnych služieb. Teoretická a praktická
príprava prebieha v učebniach územného spolku, prax v sociálnom zariadení pre seniorov Arcus.
Kurz Opatrovania detí
8 účastníkov, z toho 6 prostredníctvom ÚPSVaR/RePASu.
Kurz absolvovali zamestnanci zariadení pre deti v predškolskom veku, záujemcovia o prácu v domácnosti i v
zariadeniach jaslí a škôlok, kde zároveň absolvovali prax na základe zmluvy.
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Ochrana a podpora zdravia verejnosti
33 kurzov /436 účastníkov
V spolupráci s odborným garantom Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Košiciach
realizujeme kurzy pre pracovníkov na získanie odbornej spôsobilosti v potravinárstve; v školskom stravovaní;
v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo; v zariadeniach kúpalísk, krytých bazénov a sáun; v úpravniach vôd
a obsluhe vodovodných zariadení. Cieľom je príprava a zvyšovanie odbornej úrovne pracovníkov pracujúcich
v epidemiologicky závažnom prostredí, čím prispievame k prevencii, ochrane a podpore zdravia verejnosti.

KRÍZOVÝ MANAŽMENT A HUMANITÁRNA POMOC
Na pozvanie Okresného úradu v Košiciach sme sa každoročne zúčastňujeme na odbornom zhromaždení
štatutárnych zástupcov mesta Košice, mestských častí mesta Košice, súčinnostných orgánov miestnej štátnej
správy a vybraných právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov v územnom obvode Košice,
organizovaného odborom krízového riadenia Košice.
Na Okresnom úrade Košice je pre širokú verejnosť trvale inštalovaný informačný panel o činnosti a službách
územného spolku SČK a informácie o spolupráci s Okresným úradom v Košiciach.
V rámci prípravy novej jednotky civilnej ochrany pre potrebu územného obvodu Košice sme zabezpečili kurzy
prvej pomoci pre 49 osôb, na základe objednávky OÚ.

Humanitárna pomoc
„ Pomôžte deťom“ - projekt DM drogérie markt s.r.o. , šesť sociálne slabých rodín v Košiciach dostalo ročnú
zásobu plienok.
„ S malou pomocou k veľkej radosti“ - projekt Procter&Gamble a COOP Jednota, tri rodiny v hmotnej núdzi
dostali set výrobkov - plienky, prací prášok a hygienické obrúsky.
„Pomáhame potravinami“ – potravinovú pomoc získalo 16 sociálne odkázaných rodín z mestských častí
Barca, Ťahanovce – sídlisko, Krásna a MČ Kavečany.
V druhej časti projektu dobrovoľníci z piatich miestnych spolkov na stredných školách a z mestskej časti
Kavečany a Krásna zbierali potraviny v dvoch OD Kaufland. Potravinová pomoc bola odovzdaná 85 rodinám matkám, chorým, rodinám v hmotnej núdzi i rodinám s deťmi v rómskej osade. Osvedčila sa nám spolupráca s
miestnymi spolkami, ktoré si potraviny vyzbierajú a odovzdajú sociálne slabším.
Zbierka, ktorú zorganizovala spoločnosť Helen Doron potešila hračkami a knihami deti zo sociálne slabších rodín
prostredníctvom MS SČK v Mestskej časti Košice - Krásna.

Súťaže
Na súťaži záchranárskych posádok LEŠŤ 2017 a medzinárodnej konferencii sa zúčastnili členovia humanitárneho
družstva Júlia Fučková a Martin Páldi a získali prvé miesto. Témou bola organizácia zásahu pri nehodách s
hromadným postihnutím osôb pod názvom „Poučme sa z minulosti terorizmus - Lešť 2017“.

KOMUNIKÁCIA
Propagácia organizácie, služieb a kampaní:
- v denníku Košice Dnes, , Korzár, Zvesti a Newsletter,
- vo vysielaní rádia Košice – živý vstup, Košická TV Košické správy, rádio Regina SRo, radio Lumen.
Propagácie vzdelávacích služieb SČK pre uchádzačov o zamestnanie a využívanie RE-PASU. Pravidelné
umiestňovanie letákov na troch pracoviskách ÚPSVaR v Košiciach.
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Svetový deň darcov krvi - propagácia darcovstva krvi a dobrovoľníctva v Rádiu Regina SRo , TV Košice dnes
a reportáž z oceňovania darcov v RTVS .
Svetový deň prvej pomoci – Košice dnes a TV Naša.
V rámci kampane Sme v tom všetci spolu a spolu pomôžeme - príbehy pod stromček, na webovej stránke bol
zverejnený aj Maxov príbeh plný zázrakov, klient z nášho sociálneho zariadenia - Domov sociálnych služieb SČK
v Košiciach.
Verejné podujatia
Územný spolok SČK sa aktívne zapája do celoslovenských a mestských akcií: Lesnícky deň - podujatie
organizované Mestskými lesmi SR v rámci dní mesta Košice;
Deň srdca - aktivita v spolupráci s RÚVZ; Dni obezity - meranie tlaku so spoločnosťou Omicron;
Týždeň dobrovoľníctva, ktoré vyhlasuje Dobrovoľnícke centrum Košického kraja ...
Zbierka SČK
" Spolu pomôžeme" - do zbierky SČK sa zapojilo 36 dobrovoľníkov a vyzbierali spolu 592, 27€.

Medzinárodná spolupráca
Udržiavame kontakt so Švajčiarskou nadáciou poskytujúcou sociálne služby pre deti a mládež so zdravotným
znevýhodnením : Stiftung Wohnraum für jüngere Behinderte Wohnhuus Bärenmoos, Oberrieden - s
partnerom projektu „CESTA pre postihnuté deti a mladistvých: Domov sociálnych služieb ako CEntrum
komplexných služieb STArostlivosti“ , v rámci udržateľnosti projektu.

HOSPODÁRENIE


ÚzS SČK Košice – mesto celkom : spracované v grafe, príjmy a výdaje podľa činností



Financovanie DSS :

Príspevok na činnosť KSK:
Vlastné finančné zdroje:
Ekonomické oprávnené náklady celkové (EON ) :
EON na jedného PSS/rok :
EON na jedného PSS/mesiac :



Financovanie ŠSP :

Príspevok na činnosť KSK:
Vlastné finančné zdroje:
Ekonomické oprávnené náklady celkové (EON ) :
EON na jedného PSS/rok :
EON na jedného PSS/mesiac :






Ročná účtovná závierka a zhodnotenie
Výrok audítora
Prehľad o výnosoch a nákladoch
Prehľad príjmov v členení podľa zdrojov
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Stav a pohyb majetku a záväzkov

Pozor zverejnit EON v členení (do konca februára a konca apríla !!!) podľa §72 (20)
Ďakujeme všetkým za darovanie 2 a 3 percent asignácie dane.

Partneri, spolupracujúce organizácie (v abecednom poradí)
-

ARCUS, Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Košice

-

Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda v Košiciach

-

Košický samosprávny kraj

-

Krajské a Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach

-

Mesto Košice

-

Nemocnica Košice – Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica

-

NTS SR, pracovisko Košice

-

Okresný úrad Košice,

-

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach

-

Stiftung Wohnraum für jüngere Behinderte, Oberrieden, Švajčiarsko - Nadácia pre bývanie mladých
ľudí so zdravotným postihnutím

-

Spojená škola, Vojenská ul.13, Košice
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Spracovali: pracovníci ÚzS SČK Košice - mesto
Košice, február 2018
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