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ÚVOD
Nezisková organizácia ŽIVOT sa nachádza v jednej z najstarších obcí na strednom
Zamagurí v prekrásnom prírodnom prostredí, plnom nádherných kultúrnych a historických
pamiatok, v jednom z centier rozvoja cestovného ruchu v obci Spišské Hanušovce.
V neziskovej organizácii ŽIVOT sme poskytovali sociálne služby v domove sociálnych služieb
20 prijímateľom sociálnej služby a v špecializovanom zariadení zameranom na Alzheimerovu
chorobu, Parkinsonovu chorobu a demencie rôzneho typu etiológie poskytovali sociálnu službu
24 prijímateľom sociálnej služby. Kapacita zariadenia je 48 miest. Prijímateľom sociálnej
služby sa zabezpečuje opatrovateľská, zdravotná, sociálna starostlivosť 37 zamestnancami
pozostávajúcimi z dvoch multidisciplinárnych tímov Návrat - domov sociálnych služieb a
Nezábudka - špecializované zariadenie. Tímová spolupráca má svoje významné miesto pri
budovaní podmienok kvality života pre všetkých prijímateľov sociálnej služby domova
sociálnych služieb a špecializovaného zariadenia, ktorým pri realizovaní ich každodenných
individuálnych potrieb nie sú kladené žiadne bariéry, ale naopak žijú si v prirodzenom prostredí
miestnej i širšej komunity.
V súlade s národnou politikou kvality v sociálnych službách a zákona o sociálnych
službách, ktorý ukladá povinnosť poskytovateľovi sociálnej služby plniť podmienky kvality
poskytovanej sociálnej služby podľa prílohy č.2 písm. A tohto zákona, ktorá podrobne určuje
kritériá, štandardy a indikátory kvality poskytovanej sociálnej služby členené do štyroch oblastí
(dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd, procedurálne podmienky, personálne
podmienky, prevádzkové podmienky). Sme venovali pozornosť zaktualizovaniu zavedených
štandardov v I. oblasti dodržiavania základných ľudských práv a slobôd, a oblasti II.
procedurálnym podmienkam. Ich zavedenie a napĺňanie je jedným zo základných nástrojov
zvyšovania kvality života prijímateľov sociálnych služieb, ich sociálneho začlenenia a
odborného poskytovania sociálnych služieb s posilnením ľudsko-právneho rozmeru a
orientácie na potreby a preferencie prijímateľa.

Projekt „Deinštitucionalizácia existujúceho zariadenia sociálnych služieb“
Nezisková organizácia ŽIVOT ako „Prijímateľ“ NFP s kódom projektu vo verejnej
časti ITMS2014+ 302021N187, dňa 22.1.2019 v súlade s článkom 4 ods. 3 prílohy č.1 zmluvy
o poskytnutí NFP predložila a zaslala „Poskytovateľovi“ SO pre IROP PSK Výročnú
monitorovaciu správu projektu s poradovým číslom 1 za monitorovacie 10.10.2018 31.12.2018 spolu s prílohami týkajúcimi sa publicity projektu, fotodokumentácie o umiestnení
plagátu A3 v priestoroch ŽIVOT, n.o. a zverejnení na webovej stránke zariadenia.
Dňa 14.2.2019 nám bola doručená Výzva na doplnenie VMS v časti 10. Identifikované
problémy, riziká a ďalšie informácie súvisiace s plánovanými, uskutočnenými zmenami ku
ktorým došlo, resp. je plánovaná zmena harmonogramu, ktorú sme doplnili a dňa 5.3.2019 opäť
poslali a zverejnili vo verejnej časti systému ITMS2014+.

Verejný obstarávateľ predložil dňa 31.10.2018 žiadosť o vykonanie 1. ex – ante
administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania pred vyhlásením VO pre podlimitnú
zákazku na stavebné práce pre projekt DI ex. ZSS s predpokladanou hodnotou vo výške
316. 663, 34,- eur. bez DPH. Zároveň dňa 22.1.2019 sme písomne oznámili poskytovateľovi
meškanie s výkonom finančnej kontroly VO a oznámili omeškanie prijímateľa so začatím
realizácie hlavných aktivít projektu a pozastavení realizácie hlavných aktivít projektu so
zmenou Harmonogramu v začatí hlavných aktivít realizácie projektu, čo SO pre IROP PSK
akceptovalo a predĺžilo dobu realizácie hlavných aktivít o čas omeškania poskytovateľa,
pričom realizácia projektu musí byť ukončená najneskôr do 31.12.2023.
Dňa 6.5.2019 nás SO pre IROP požiadal o vysvetlenie k predloženej dokumentácii
a informoval nás aby sme súťažné podklady a výzvu zaktualizovali podľa novely zákona č.
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov platnej od 1.1.2019. Vysvetlenie predloženej dokumentácie k verejnému
obstarávaniu sme predložili a zverejnili vo verejnej časti systému ITMS2014+. Dňa 17.5.2019
sme poslali doplnenú dokumentáciu k verejnému obstarávaniu na základe požiadaviek
zo strany SO pre IROP PSK registrovanú pod číslom: 02154/2019/SO/IROP-23 sme požiadali
o vykonanie administratívnej finančnej kontroly č. 2 na základe ktorej nás SO pre IROP dňa
6.6.2019 požiadal elektronicky e-mailom o vysvetlenie nejasností v predloženej prepracovanej
dokumentácii uvedené v súťažných podkladoch časť A. Pokyny pre uchádzačov a vo výzve na
predkladanie ponúk. Dňa 14.6.2019 sme poslali písomné vysvetlenie a doplnenie, zverejnili
v systéme ITMS2014+ súťažné podklady aktualizované v zmysle žiadosti SO pre IROP PSK
a výzvu na predkladanie ponúk s aktualizovanú taktiež.
Dňa 17.7.2019 bola zverejnená na stránke uvo.sk v profile obstarávateľa Výzva na
predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky pod značkou 17452-WYP bez využitia
e- trhoviska vo Vestníku č. 142/2019. Lehota na predkladanie cenovej ponuky bola stanovená
do dňa 6.8.2019 o 10:00 hod., ktoré boli zasielané elektronicky v systéme Josephine,
kontaktná osoba pre informácie Ing. Monika Ivanová, miestom konania vyhodnotenia
zaslaných cenových ponúk bol ABIZ s.r.o., Hraničná 4716, 058 01 Poprad. Dňa 5.8.2019
jeden z uchádzačov požiadal o vysvetlenie jednej z položiek č. 65 uvedenej v súťažných
podkladoch, čo bola oprávnená otázka a z uvedeného dôvodu sa predĺžila lehota na
predkladanie ponúk do 12.8.2019 so začiatkom o 11:00 hod. išlo o elektronické sprístupnenie
a otváranie ponúk. Z dôvodu predloženia 1 cenovej ponuky bolo predmetné VO zrušené, čo
ŽIVOT, n.o. písomne oznámila listom dňa 18.9.2020 aj SO pre IROP PSK a taktiež začatie
nového postupu na predmet zákazky „Deinštitucionalizácia existujúceho zariadenia sociálnych
služieb“, s tým že v dokumentácii pre verejné obstarávanie, ktorá bola už schválená nedôjde
k zmenám.
Dňa 23.9.2019 bola zverejnená na profile obstarávateľa Výzva na predkladanie ponúk
na podlimitnú zákazku bez využitia e-trhoviska na uskutočnenie stavebných prác vo Vestníku
UVO č. 191/2019 pod značkou 24583-WYP. S lehotou na predkladanie ponúk do 15.10.2019
do 10:00 hod. Informácie o otváraní ponúk boli umožnené zo strany verejného obstarávateľa
všetkým uchádzačom, ktorí predložili svoju ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Počet
uchádzačov, ktorí predložili ponuky bol 2 zo zápisnice o otváraní ponúk vzišiel víťazný
uchádzač firma: VOP SOS, s.r.o., 17. novembra 546/17, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO:

50884476, ktorá splnila kritéria na celkovú hodnotu predmetu zákazky pretože predložila
prijateľnú ponuku vo výške 373. 667,57,- eur. Obidvom uchádzačom boli zaslané oznámenia
o výsledku vyhodnotenia ponúk dňa 5.11.2019.
Dňa 14.11.2019 sme SO pre IROP požiadali o kontrolu predloženej dokumentácie
z verejného obstarávania pred podpisom Zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom.
Dňa 21.11.20219 nám bolo doručené SO pre IROP PSK oznámenie o povinnosti
zabezpečiť pohľadávku – zriadenie záložného práva a poistenie predmetu zálohu. V zmysle
článku 13 ods. 1 všeobecných zmluvných podmienok nám vznikla povinnosť zabezpečiť
budúcu pohľadávku voči „poskytovateľovi“ príspevku, ktorým je Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Do konca kalendárneho roka 2019 ŽIVOT, n.o. nebola doručená písomná odpoveď na
žiadosť o vykonanie 2- ex. ante kontroly pred podpisom Zmluvy o dielo s víťazným
uchádzačom.

Finančné prostriedky ŽIVOT, n.o.
V roku 2019 nezisková organizácia ŽIVOT so sídlom v Spišských Hanušovciach 176,
hospodárila s poskytnutým finančným príspevkom na základe Zmluvy s Úradom Prešovského
samosprávneho kraja vedenej v registri zmlúv pod č. 65/2019/DFaR účinnej odo dňa 7.3.20219
a Dodatku č. 143/2019 k Zmluve zo dňa 12.11.2019 na prevádzku poskytovanej sociálnej
služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby pre 20 prijímateľov sociálnej služby
v domove sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou a pre 24 prijímateľov sociálnej
služby v špecializovanom zariadení s celoročnou pobytovou formou, a tiež finančným
príspevkom na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou
v zmysle §78a zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
poskytnutého na rozpočtový rok 2019 z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky na základe Zmluvy s reg. číslom 1548/2019-M_ODFSS. Ďalej vlastnými zdrojmi
neziskovej organizácie ŽIVOT, a z prijatých úhrad od prijímateľov sociálnej služby za
poskytované sociálne služby.
Na základe Zmluvy s ÚPSK: 740/2019/OS v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia
Prešovského samosprávneho kraja VZN č. 57/2017 v znení VZN Prešovského samosprávneho
kraja č. 65/2018 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja
(ďalej len „VZN č. 57/2017 v znení VZN č.65/2018“) uzavretej podľa ustanovenia § 8 zákona
NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 51 zákona č. 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka v platnom znení bola ŽIVOT, n.o. schválená finančná dotácia vo výške
4.000, - eur. a vlastným zdrojom neziskovej organizácie ŽIVOT vo výške 20% z celovej výšky
ceny s DPH. na realizáciu projektu s názvom: „Optimálne zdvíhanie a presun prijímateľov
sociálnej služby“.
V decembri 2019 si ŽIVOT, n.o. podalo elektronicky žiadosť pod č. 17175031
o poskytnutie dotácie na podporu a rozvoj sociálnych služieb podľa §2 písm. a) zákona
č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v znení
zákona č. 393/2012 Z.z. v zmysle § 3 ods. 1 písm. 1) na kúpu 8- miestneho špeciálneho

osobného motorového vozidla so zdvíhacou hydraulickou plošinou a kotviacim systémom na
invalidný vozík pre zabezpečenie transportu a mobility občanov s ťažkým zdravotným
postihnutím prijímateľov domova sociálnych služieb a špecializovaného zariadenia.

Poskytované sociálne služby v ŽIVOT, n.o.
V kalendárnom roku 2019 sa v domove sociálnych služieb poskytovala sociálna služba
pre 20 prijímateľov sociálnej služby a pre 24 prijímateľov sociálnej služby v špecializovanom
zariadení zameraného na Parkinsonovu chorobu, Alzheimerovu chorobu a demencie rôzneho
typu etiológie.
ŽIVOT, n.o. - domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie poskytuje odborné
činnosti, obslužné činnosti, a ďalšie činnosti sociálnej služby, ktoré zvyšujú kvalitu
poskytovanej sociálnej služby.
V rámci odborných činností sa vykonáva v zariadení sociálna práca, ktorá je zameraná
na pomoc občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii, poskytuje sa základné sociálne
poradenstvo, sociálna rehabilitácia, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
vypracovávajú sa individuálne plány pre prijímateľov sociálnej služby rozvíja sa sociálna
komunikácia, na základe rôznych metód sociálnej práce. Prijímateľom je poskytovaná pomoc
pri sociálnej integrácii do komunity. Sociálna práca sa zameriava na podporu samostatnosti,
nezávislosti, sebestačnosti prijímateľa sociálnej služby podľa jeho schopností a možností.
Zdravotná starostlivosť je poskytovaná prijímateľov sociálnej služby pravidelne priamo
v zariadení návštevnou formou zo strany obvodných lekárov MUDr. Barbary Rušinovej,
MUDr. Pavla Puobiša, a psychiatričky MUDr. Andrey Remeckej na mesačnej báze alebo
podľa potreby zo strany prijímateľov sociálnej služby.
Iné činnosti sociálnej služby vykonávané v ŽIVOT, n.o.
Neverejný poskytovateľ sociálnej služby ŽIVOT, n.o. zabezpečuje a vytvára
podmienky pre iné činnosti, ktoré zvyšujú kvalitu sociálnej služby a to:
- prepravnú službu,
- dohľad a doprovod prijímateľa sociálnej služby do nemocnice,
- manikúru, pedikúru, strihanie,
- fyzioterapiu,
- možnosť používania vlastných elektrospotrebičov prijímateľa sociálnej služby/TV, rádio,
chladnička, varič, varná kanvica/
Prepravná služba sa realizuje s prijímateľmi sociálnej služby domova sociálnych
služieb a špecializovaného zariadenia s doprovodom zdravotnej sestry na odporúčanie lekárov
absolvujú rôzne odborné lekárske vyšetrenia v rámci Prešovského kraja.
Fyzioterapia je u prijímateľov sociálnej služby vykonávaná odborne spôsobilou
osobou s praxou so zameraním sa na diagnostiku, liečbu a prevenciu porúch pohybového
systému prijímateľa po operačnom zákroku. Je jednou z oblastí rehabilitácie.

Spolupráca s verejnými, štátnymi inštitúciami a rodinou prijímateľov
V rámci organizácie kultúrno-spoločenských aktivít pre prijímateľov sme pokračovali
v spolupráci s:
-

-

miestnou základnou a materskou školou v Spišských Hanušovciach,
základnou umeleckou školou Spišské Hanušovce pri príležitostí významných sviatkov
v kalendárnom roku ako je Deň matiek, veľká noc, MDŽ, v mesiaci október v rámci
úcty k starším, vianočné sviatky,
miestnou knižnicou a mestskou knižnicou mesta Spišská Stará Ves /marec mesiac
kníh/, ale aj počas celého kalendárneho mesiaca boli prijímatelia sociálnej služby
pravidelnými návštevníkmi knižníc.

Spolupráca s rodinou prijímateľov sociálnych služieb:
-

-

v priebehu kalendárneho roka sa uskutočnili individuálne a spoločné stretnutia za
účelom participácie rodinných príslušníkov na individuálnom plánovaní a pláne účasti
a skúseností u prijímateľov sociálnych služieb, šírenia idey schváleného projektu DEI,
dňa 26.6.2019 z príležitosti organizácie „Dňa otvorených dverí“ v ŽIVOT, n.o. sa
uskutočnilo aj spoločné stretnutie s príbuznými prijímateľov sociálnej služby za účelom
vyjadrenia názorov, pripomienok, návrhov zmien smerujúc k zlepšeniu poskytovaných
sociálnych služieb, pri tejto príležitosti boli od prezentované a fotografiami
zdokumentované aktivity z priamej činnosti s prijímateľmi sociálnych služieb
v priebehu kalendárneho roka.

Personálne podmienky v ŽIVOT, n.o.
V jednotlivých tímoch Návrat – domova sociálnych služieb a v tíme Nezábudka –
špecializované zariadenie zamerané na Alzheimerovu chorobu, Parkinsonovu chorobu
a demencie rôzneho typu etiológie bolo v kalendárnom roku 2019 nasledovné personálne
zastúpenie:
1. Domov sociálnych služieb tvoril tím Návrat v tomto personálnom zastúpení:
Riaditeľka – 1/2
Manažér v sociálnych službách – 1/2
Sociálny pracovník – koordinátor tímu - 1
Zdravotný asistent – 1
Pracovný terapeut – 0
Opatrovateľka – 4
Upratovačka-práčka – 1
Údržbár -vodič – 1
Administratívny pracovník – 1
Kuchárka – 1

Dohoda o pracovnej činnosti (internet-webová stránka DSS) – ½
2. Špecializované zariadenie zamerané na Alzheimerovu chorobu, Parkinsonovu chorobu
a demenciu rôzneho typu etiológie tvoril tím Nezábudka v tomto personálnom
zastúpení:
Riaditeľka – 1/2
Manažér v sociálnych službách – 1/2
Sociálny pracovník – koordinátor tímu – 1
Sestra v ZSS – 1
Pracovný terapeut – 2
Opatrovateľka – 8
Upratovačka - práčka - 1
Údržbár - vodič – 1
Ekonóm – 1
Administratívny pracovník – 1
Kuchárka – 1
Pomocná kuchárka – 3
Hospodár – 1
Dohoda o pracovnej činnosti (tréning pamäti u pss) – 1
Dohoda o vykonaní práce (canisterapia s pss) – 1
Dohoda o vykonaní práce (internet-web.stránka) – 1/2
3. Prepravná služba:
Vodič – 0
Celkový počet zamestnancov spolu bol ku dňu 31.12.2019 v počte 37.

Rozvoj ďalšieho vzdelávania a zvyšovania odbornej spôsobilosti
zamestnancov ŽIVOT, n.o.
Supervízne stretnutia zamestnancov z tímov
Zamestnanci v jednotlivých tímoch Návrat (DSS) a Nezábudka (ŠZ) mali počas roka
2019 zrealizovaných 24 skupinových supervíznych stretnutí, ich hlavným cieľom bol proces
aktualizácie zavedených štandardov kvality poskytovaných sociálnych služieb, príprava
personálu na dodržiavanie princípov kvalitnej sociálnej starostlivosti v duchu vízie, poslania
a cieľov neziskovej organizácie ŽIVOT. Jednotlivé supervízne stretnutia sa týkali najmä:

diagnostiky prijímateľov sociálnej služby – prvý dôležitý krok, koncepcie individuálneho
plánovania u prijímateľa sociálnej služby v súlade s adekvátnym štandardom kvality, potreby
určenia adekvátnej podpory u prijímateľa ako motivácia k seba aktivizácii, dôležitosti
zadefinovania opatrovateľsko-ošetrovateľského procesu a jeho alternatívnych postupov, vízie
ŽIVOT, n.o. – jej význam, dôležitosť a potreba v procese zvyšovania kvality poskytovaných
sociálnych služieb, štandardov kvality sociálnych služieb v praxi, základných predpokladov
pre zmenu kultúry organizácie.
Vzdelávanie zamestnancov
V kalendárnom roku 2019 bol plán ďalšieho vzdelávania zamestnancov v oblasti
štandardov kvality poskytovanej sociálnej služby zameraný na účasti:
Dňa 4.4.2020 účasť PhDr. Jany Sotákovej, riaditeľky a PhDr. Evy Mašteníkovej vedúcej
tímov-sociálnej pracovníčky na odbornej konferencii organizovanej Asociáciou
poskytovateľov sociálnych služieb na tému: Zavádzame štandardy kvality do praxe.
U zamestnancov špecializovaného zariadenia sme pokračovali v účasti na externých kurzoch
pod názvom Validácia podľa Naomi Feil I. časť a II. časť pod lektorským vedením Mgr. Márie
Wirth. PhD. pod záštitou Centra MEMORY,n.o. na ktorých sa zúčastnili pracovné terapeutky,
doplnili sme našu knižnicu o nové knihy: Parkinsonova nemoc od autorov Jan Roth, Marcela
Sekyrová, Evžen Ružička a kol. Parkinson v tele učiteľky od autorky Júlie Iléšovej.
V rámci spolupráce s 3P-Projekt n.o., Volgogradská 26, 080 01 Prešov prebehla účasť
zamestnancov na zaujímavých školeniach a kurzoch:
Dňa 24.4.2019 na tému: Vytváranie efektívnej spolupráce s klientom s využitím metódy
inštrumentálneho obohacovania podľa R.Feuersteina realizované pod lektorským vedením
ThLic. Miróna Dudu, PhD. odborný poradca pre nezamestnaných.
V dňoch 16 -17.5.2019 sa v zariadení Náruč, ul. Veselá 1, 080 01 Prešov uskutočnil kurz
Validácia podľa Naomi Feil I. základný kurz zameraný na osvojenie si tréningu validačných
techník v praxi.
Dňa 13.6.20219 sa uskutočnilo interné školenie v priestoroch ŽIVOT, n.o. pod lektorským
vedením Mgr. Kataríny Kiseľákovej – liečebného pedagóga, s názvom „BON APPETIT!“,
zamerané na stolovanie, stravu, servírovanie, vedomosti a postoje zamestnancov, ktorí sa
zúčastňujú na tomto procese. Zúčastnili sa ho nielen zamestnanci ŽIVOT, n.o., svojou
účasťou a so skúsenosťami sa podelili aj zamestnanci Zariadenia sociálnych služieb Jasoň v
Spišskej Starej Vsi, Domova pre seniorov v Starej Ľubovni.
Dňa 4.11.2019 bola interná prednáška pre všetkých zamestnancov ŽIVOT, n.o. na tému:
Štandardy kvality v kocke pod vedením prednášajúceho Mgr. Bc. Mareka Sušinku, inšpektora
kvality poskytovaných sociálnych služieb na MPSVaR SR.
Dňa 5.11.2019 sme sa zúčastnili na školení ako Zvládať agresívne správanie u klientov s
psychiatrickou diagnózou v sociálnych službách pod lektorským vedením Mgr. Marcela Slivku
- psychológ, psychoterapeut a supervízor pracujúci v sociálnych službách.

Dňa 5.12.2019 účasť na vzdelávacom podujatí na tému: Stravovanie a jeho význam pre ľudí
s demenciou, ktorého sa zúčastnili pomocná kuchárka ŠZ a opatrovateľka ŠZ kde získali cenné
informácie, spojené s praktickými cvičeniami, že na stravovanie nemožno nahliadať len ako

na spôsob uspokojovania biologických potrieb, ale aj ako na nefarmakologický prístup
v starostlivosti o ľudí s demenciou.
Stali sme sa odberateľmi odborného časopisu Sociální služby, mesačníka vydávaného
Asociací poskytovatelú sociálních služeb ČR. Kde nachádzame dôležité a kvalitné písomné
zdroje z praxe v oblasti poskytovania sociálnych služieb.

Materiálno-technické vybavenie prevádzky ŽIVOT, n.o.
V kalendárnom roku 2019 sa nám podarilo
zabezpečiť v rámci prevádzky
do zdravotnej miestnosti pre výkon kvalitnejšej ošetrovateľskej starostlivosti zdravotnej sestry
ŠZ a zdravotného asistenta DSS tieto zdravotnícke pomôcky: ambuvak Ambu Spur II
resuscitátor, nové dávkovače na liekov týždenný pre všetkých prijímateľov sociálnej služby,
V rámci opatrovateľskej starostlivosti sme zakúpili drevené lôžkové stolíky k posteli pre
imobilných prijímateľov sociálnej služby potrebné na podávanie stravy. Pre upratovaciu
prevádzku bol zakúpený kvalitný vysávač s tepovačom. Kancelárske priestory sme obnovili
novými kancelárskymi stoličkami, 1 skartovačkou a trezorom.
Realizovali sme tiež projekt podporený z rozpočtu PSK, na základe zmluvy Ú PSK:
č. 740/2019/OS s názvom: „Optimálne zdvíhanie a presun prijímateľov sociálnej služby“.
ŽIVOT, n.o. - domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie sa v rámci zverejnenej
výzvy Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok
2019 zapojilo do programu 3 „SOCIÁLNE SLUŽBY“, podprogramu: 3.1. kapitálové
(investičné výdavky) a predložilo písomnú žiadosť za účelom realizácie projektu s názvom:
„Optimálne zdvíhanie a presun prijímateľov sociálnej služby“.
Predložená žiadosť bola na základe uznesenia č.189/2019 zastupiteľstvom PSK zo dňa
8.4.2019 schválená, po splnení formálnych náležitostí sa podpísala zmluva s Ú PSK vedená
v registri zmlúv pod č. 740/2019/OS.
Vďaka poskytnutej finančnej dotácii z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho
kraja vo výške 4.000,- eur. a vlastným zdrojom ŽIVOT, n.o. vo výške 20% sa podarilo
zrealizovať projekt v termíne od 1.6.- 31.7.20219, ktorého predmetom bol nákup 1 ks vakového
zdviháka so 4 - bodovým ramenom s DPS a 1 ks sieťovaného kúpacieho vaku veľkosť XL
od víťazného uchádzača verejného obstarávania firmy: ARJO-HUMANIC SK s.r.o., Školská
428/1, 059 35 Batizovce. Uvedené vakové zdvíhacie zariadenie slúži na bezpečné a kvalitné
zdvíhanie a presun prijímateľov sociálnej služby s obmedzenou schopnosťou pohybu, ŤZP a
trvalo pripútaných na lôžko do sociálneho zariadenia pri výkone celkovej osobnej hygieny.
Aj týmto materiálno-technickým vybavením nezisková organizácia ŽIVOT,
zabezpečuje pre imobilných prijímateľov sociálnej služby kvalitnú opatrovateľskú starostlivosť
a zároveň im zvyšuje komfort v oblasti poskytovania sociálnych služieb.

Izolácia a filtrácia jazierka vo vonkajšom areáli ŽIVOT, n.o.
Na základe projektovej dokumentácie týkajúcej sa revitalizácie areálu domova
sociálnych služieb ŽIVOT, n.o., časť záhradná terasa s jazierkom sa uskutočnilo verejné
obstarávanie na zrealizovanie stavebných prác na predmet zákazky s nízkou hodnotou
s názvom: „Realizácia izolácie a filtrácie jazierka vo vonkajšom areáli zariadenia
sociálnych služieb ŽIVOT, n.o.“, víťazným uchádzačom sa stala firma XTREME, s.r.o., so
sídlom Vyšné Ružbachy 287, 065 02 Vyšné Ružbachy.
Predmet zákazky na vykonanie stavebných prác sa naplnil vďaka vlastným finančným
prostriedkom neziskovej organizácie ŽIVOT v letných mesiacoch júl - august 2019.
Cieľom zrealizovaných stavebných prác bolo dokončenie už čiastočne vytvoreného
oddychového priestoru pre prijímateľov sociálnej služby domova sociálnych služieb
a špecializovaného zariadenia v rámci vonkajšieho areálu. Jazierko s fontánkou, ktoré sa stalo
súčasťou existujúcej záhradnej terasy vo vonkajšom areáli je vo vnútorných priestoroch
vyplnené vodnými rastlinami - bielymi, ružovými, červenými leknami, a tiež tam majú svoje
miesto plávajúce koi kapry rôznej farby o veľkosti 20 - 35 cm. Drevené oplotenie s lanom
okolo jazierka sa nám podarilo urobiť svojpomocne vďaka pracovníkom prevádzkového
personálu. Posedenie pri jazierku s fontánkou využívajú prijímatelia sociálnej služby najradšej
na spríjemnenie horúcich slnečných dní, spojených s podávaným osviežujúcim malým
občerstvením.

Prehľad kultúrno-spoločenských aktivít realizovaných s prijímateľmi
sociálnej služby v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení
počas kalendárneho roka 2019
Január 2019
Dňa 5. 1. 2019 návšteva mestskej knižnice v Spišskej Starej Vsi aj v roku 2019 sme boli
pravidelnými návštevníkmi knižnice, kde si každý z nás vybral literatúru podľa svojho vkusu
a preferencií. Spoločne strávené chvíle v knižnici nás všetkých obohatili o vzájomne zdieľané
názory a postrehy z knižnej tvorby.

Dňa 16. 1. 2019 Reminiscenčná terapia na tému: Domáce práce v zimnom období
v minulosti
Zimné obdobie bolo v minulosti spájané s prácami, na ktoré neostal, predovšetkým na vidieku,
v teplejších mesiacoch čas. Išlo hlavne o priadky, páračky, pletenie košíkov, či opravovanie
rôzneho hospodárskeho náradia. S našimi prijímateľmi sme spoločne spomínali na práce, ktoré
si pamätajú a ktoré vykonávali v časoch ich detstva a mladých rokov. Spomínanie sme podporili
názornými ukážkami daných prác na konkrétnych predmetoch. A tak sme sa preniesli do čias
minulých, vyskúšali sme si kolovrátok, páranie husích perí i maselničku. Porozprávali sme si
rôzne zážitky, zasmiali sa a vzájomne sa obohatili o slová či slovné spojenia používané v
rôznych regiónoch východného Slovenska v súvislosti s tradičnými remeslami.

Dňa 30. 1. 2019 Odborná prednáška na tému Požiarna ochrana
Naše zariadenie navštívili pracovníci HaZZ v Spišskej Starej Vsi. V priestoroch jedálne
odprezentovali našim prijímateľom sociálnej služby prednášku spojenú s besedou na tému:
Požiarna ochrana. Použili pri tom aj názorné pomôcky, ako je hasiaci prístroj, či evakuačný
požiarny plán. Do diskusie sa zapojili niektorí prijímatelia soc. služby s otázkami, týkajúcimi
sa prevažne situácie pri vzniku požiaru.

Február 2019
Dňa 7.2.2019 k prijímateľom sociálnej služby zavítala pani canisterapeutka so svojím psíkom
Kimi, ktorý obveselil všetkých naokolo. Kreatívnymi hrami, dotykmi a pohladením boli
prijímatelia vnesení do príjemného terapeutického pôsobenia.

Dňa 27. 2. 2019 Fašiangové popoludnie – karneval prijímateľov sociálnych služieb
Keďže sa nám pomaly končí fašiangové obdobie, rozhodli sme sa v zariadení usporiadať
fašiangové popoludnie spojené s karnevalom. Prichystali sme si karnevalové masky, niektoré
sme vlastnoručne vyrobili a ozdobili sme jedáleň zariadenia, kde sa konal karneval. Po úvodnej
prezentácii masiek sa začala naozajstná zábava spojená s hudbou a tancom. Na radosť nás
všetkých sa do tanca zapojili takmer všetci prijímatelia soc. služby. Tancovačka sa pre veľký
záujem "natiahla" do neskorých popoludňajších hodín. Prijímateľom sa táto aktivita veľmi

páčila, mala pozitívne ohlasy, vyčarila úsmevy na tvári. Tešíme sa na ďalšiu podobnú akciu po
Veľkej noci.

Marec 2019 v dňoch 11. - 17. 3. 2019 sme sa aktívne zapojili do Týždňa mozgu
Každoročne v rámci Týždňa mozgu, sa v našom zariadení realizujú aktivity pre prijímateľov
sociálnej služby venované tomuto dôležitému ľudskému orgánu. Mozog možno precvičovať
rôznymi spôsobmi. Pre prijímateľov sme pripravili aktivity zamerané na precvičovanie
kognitívnych schopností. Veľkú časť tvorili pamäťové cvičenia, ďalej slovné hry, hry s číslami,
logické úlohy, hlavolamy, hádanky, doplňovačky a iné. Konkrétne cvičenia sme prispôsobili
jednotlivým prijímateľom s ohľadom na ich individuálne schopnosti a možnosti. V priebehu
týždňa sa zapojili do spomínaných aktivít takmer všetci prijímatelia soc. služby. Spoločne sme
si takto precvičili mozog, vzájomne sme sa obohatili o nové skúsenosti a v neposlednom rade
sme sa zabavili aj zasmiali.

Dňa 27. 3. 2019 Reminiscenčná terapia na tému: Detstvo, hry a školské časy
Dnešná reminiscenčná terapia, bola pokračovaním ďalšej dôležitej etapy života - detstva.
Spomienky na toto obdobie častokrát vyvolávajú melanchóliu a smútok, že už sú tie
bezstarostné časy dávno preč, ale prinášajú nám aj mnoho úsmevných príhod, či nehôd.
Spoločne s našimi prijímateľmi sme sa v spomienkach vrátili do detstva, rozprávali sme sa o
hrách, či povinnostiach, ktoré z ich dedinského - gazdovského spôsobu života vyplývali.
Porovnávali výchovu detí na vidieku a v meste, spomínali na tvrdú výchovu spojenú s trestami
doma či v škole. Nakoniec sme si spoločne zahrali hru "nebo - peklo" a "škôlku", na ktorú sa
mladšie ročníky so smiechom rozpamätávali.

Dňa 15. 3. 2019 Vystúpenie detí z miestnej Materskej školy
Dnes k nám zavítali deti z tunajšej MŠ s pripraveným veľkonočným programom. Peknými
pesničkami a básničkami obveselili všetkých prijímateľov sociálnej služby.
Keďže sa blížia veľkonočné sviatky, naplánovali sme si na dnešný deň spoločné pečenie
lineckých koláčikov s veľkonočnými motívmi. Do pečenia sa zapojili viaceré prijímateľky, ale
zastúpenie mali i prijímatelia mužského rodu. Popri pečení sme sa porozprávali o zvykoch a
tradíciách spojených s pečením a všeobecne s veľkonočnými sviatkami v minulosti.

Apríl 2019
V dňoch 21. - 22. 4. 2019 slávenie Veľkej noci
Veľkonočné sviatky sú kresťanmi považované za najväčšie v roku a ich posolstvo je významné
pre každého veriaceho. V našom zariadení sa kladie veľký dôraz na napĺňanie duchovných
potrieb prijímateľov sociálnej služby, preto sme našim prijímateľom umožnili duchovne sa
pripraviť a sláviť tieto významné sviatky - od svätej spovede, cez posvätenie pokrmov, až po
slávenie slávnostnej svätej omše v zariadení. Nechýbali ani tradície, ako veľkonočná
pondelková oblievačka, keď naši muži popolievali žienky v zariadení.

Máj 2019
Dňa 13. 5. 2019 oslávenie sviatku Dňa matiek
Pri príležitosti sviatku Dňa matiek, ktorý sa oslavuje v druhú májovú nedeľu, sme naším
prijímateľkám - matkám poblahoželali a odovzdali malý darček. Naše zariadenie navštívili deti
z tunajšej ZUŠ s pekným programom. Hudobným vystúpením obohateným o krásny spev
rozžiarili tváre našich prijímateľov sociálnej služby.

Dňa 23.5.2019 návšteva výstavy v Spišskej Starej Vsi s názvom: „Premena do krásy”
V priestoroch Mestskej knižnice v Sp. St. Vsi sa v tomto mesiaci realizuje výstava s názvom
"Premena do krásy", venovaná motýľom - ich fascinujúcej premene od vajíčka až po dospelého
jedinca. O túto výstavu bol medzi našimi prijímateľmi veľký záujem, preto sme ju navštívili
dvakrát, a to dopoludnia a popoludní.

Jún 2019
Dňa 11. 6. 2019 spoločná opekačka prijímateľov sociálnej služby so zamestnancami
Pekné počasie nám umožnilo stráviť príjemné poobedie pri spoločnej opekačke vo vonkajšom
areáli zariadenia. Opečená klobáska nám chutila o to lepšie, že nám atmosféru spríjemňovala
veselá ľudová hudba.

Dňa 26.6. 2019 Deň otvorených dverí v ŽIVOT, n.o. spojený s odpustovou slávnosťou
Býva zvykom každý rok na tento deň usporiadať Deň otvorených dverí, ktorý je spojený
s odpustovou slávnosťou k sviatku Matky ustavičnej pomoci. Pozvanie, okrem iných

návštevníkov, prijali: starosta obce v Sp. Hanušovciach Ing. Jozef Dudžák, riaditeľ ZŠ s MŠ v
Dňa 26.6. 2019 Deň otvorených dverí v ŽIVOT, n.o. spojený s odpustovou slávnosťou
Býva zvykom každý rok na tento deň usporiadať Deň otvorených dverí, ktorý je spojený
s odpustovou slávnosťou k sviatku Matky ustavičnej pomoci. Pozvanie, okrem iných
návštevníkov, prijali: starosta obce v Sp. Hanušovciach Ing. Jozef Dudžák, riaditeľ ZŠ s MŠ v
Sp. Hanušovciach Ing. Ján Kostka, starostka obce Haligovce Monika Bjalončíková, prijímatelia
a klienti ZSS - Jasoň v Spišskej Starej Vsi, príbuzní prijímateľov z nášho zariadenia a obyvatelia
obce Sp. Hanušovce. Hlavnou časťou programu bola slávnostná svätá omša v areáli zariadenia
pri kaplnke, ktorá je zasvätená Matke ustavičnej pomoci. Po svätej omši sme zagratulovali
nášmu duchovnému otcovi k jeho narodeninám. Pokračovali sme kultúrno - spoločenskou
časťou - vystúpením našich prijímateľov pred všetkými prítomnými so scénkou "Veselá jeseň".
Po jej skončení nasledoval príhovor pani riaditeľky ŽIVOT, n. o. PhDr. Jany Sotákovej ku
všetkým zhromaždeným a pozvanie na pohostenie spojené s občerstvením. Posledným bodom
programu bolo stretnutie s príbuznými v príjemnom prostredí záhrady zariadenia. Veríme, že
na tento, pre nás veľký deň, zostanú každému pekné spomienky.

Júl – August 2019
Snoezelen hodina na tému: "Vône a chute zeleninovej záhradky"
V areáli nášho zariadenia sme si v zadnej časti vytvorili spoločne s prijímateľmi sociálnej
služby zeleninovú záhradku, v ktorej pestujeme rôzne druhy zeleniny a liečivých rastlín.
V letnom období sme sa tešili hojnej úrode plodov, na ktorých sme si počas leta pochutnávali.
Práve zeleninová záhradka nás inšpirovala k spoločnej aktivite: Snoezelen hodine "vôní a chutí
zeleninovej záhradky". Dňa 23.7.2019 sme spoločne s prijímateľmi sociálnej služby zo
zeleninovej záhradky nazbierali zeleninu na zeleninový šalát. Na príprave šalátu sa podieľali
viacerí prijímatelia. Snoezelen hodina "vôní a chutí zeleninovej záhradky" bola spojená s
ochutnávkou šalátu i samostatnej zeleniny a s rozprávaním sa o pestovaní rôznych druhov
zeleniny i o jej účinkoch na zdravie človeka.

Spoločná opekačka prijímateľov sociálnej služby so zamestnancami
Pekné letné počasie bolo predurčené na organizovanie vonkajších aktivít. Dňa 5.8. 2019 sme
naplánovali jednu z najobľúbenejších aktivít prijímateľov sociálnej služby - opekačku.
V záhrade nášho zariadenia sme si poobede opekali chutné klobásky, spoločne sme si posedeli,
porozprávali sa. Čakanie na klobásku sme si spestrili i počúvaním ľudovej hudby. Prežili sme
spolu príjemný čas.

Výlet do Bojníc
Dňa 28. 8. 2019 sa nám podarilo zrealizovať dlho plánovaný výlet do Bojníc pre prijímateľov
sociálnej služby ŽIVOT, n.o. Spišské Hanušovce pod vedením koordinátorky tímu DSS Mgr.
Lýdie Petrasovej. Naša cesta sa začala ráno o 6:50 hod. odchodom zo zariadenia v dobrej
nálade za krásneho slnečného dňa, a tiež
z očakávania nových zážitkov. Dlhú
cestu sme si spestrili prestávkou na
desiatu. Okolo 11:00 sme dorazili do
Bojníc, nad ktorými sa majestátne
vypínal ich nádherný zámok. Ako prvú
sme si naplánovali návštevu národnej
zoologickej záhrady, v ktorej toho bolo
na obdivovanie veľmi veľa. U našich
prijímateľov asi najviac zabodovali
slony, medvede, zebry, ale aj motýlia
záhrada. Po vynaloženej námahe v zoo
sme si dopriali v reštaurácii Muzika
zaslúžený obed, na ktorom sme si všetci
pochutili. Dobrá kávička nám počas
poobedňajšej horúčavy dodala energiu na návštevu Bojnického zámku. Na zámku sme
absolvovali prehliadku "Zámocký okruh", ktorá trvala cca 75 minút. Výklad bol podaný veľmi
zaujímavo a samotný zámok nás všetkých svojou krásou očaril. Z uvedených zážitkov máme
vydarené fotky. Čakala nás dlhá cesta domov, pred ktorou sme sa všetci osviežili chutnou
zmrzlinou. S peknými zážitkami, síce unavení, ale v dobrej nálade sme sa všetci večer vrátili
do zariadenia.

Krídla túžby v domove sociálnych služieb v Sabinove
Deviaty ročník regionálnej súťaže v sociálnych službách Krídla túžby sa tento rok konal
v priestoroch Domova sociálnych služieb Sabinov. Na tomto kultúrno-spoločenskom podujatí
sa zúčastnilo aj naše zariadenie. S našimi prijímateľkami soc. služby sme vystúpili pred
početným obecenstvom, ostatnými zúčastnenými zo ZSS z nášho regiónu, s pripraveným
programom: scénkou "Veselá jeseň", ktorá obveselila všetkých prítomných. Bohatý program
podujatia ponúkol všetkým plnohodnotné kultúrne vyžitie. K dispozícii bola i možnosť využitia
hipoterapie. S niektorými našimi klientmi sme si vyskúšali jazdu na dvoch krásnych koňoch.
Pekné prostredie a slnečné počasie taktiež prispeli k zdarnému priebehu podujatia. Odchádzali
sme plní zážitkov a pozitívnych dojmov, na ktoré nám zostanú pekné spomienky.

Reminiscenčná terapia na tému: spomíname na svoje školské časy
Mesiac september je spojený s nástupom detí do školy, preto sme sa na začiatku školského
roka stretli pri spomínaní na školské časy našich prijímateľov sociálnej služby. Táto téma nám
poskytla mnohorakým spôsobom uchopiť danú problematiku. Dotkli sme sa histórie
vzdelávania, používania dobových školských pomôcok, výchovno-vzdelávacích metód či
spôsobov výučby.

Pospomínali sme na prvé kroky do školy, na učiteľov, obľúbené predmety a zasmiali sme sa na
zážitkoch, zväčša huncútstvách zo školy.
Výlet do zamagurskej obce Haligovce
Spolu s prijímateľmi sociálnej služby zo špecializovaného zariadenia sme si dňa 28. 8.
2019 naplánovali výlet do jedného z najkrajších kútov nášho zamagurského regiónu Haligoviec. Navštívili sme Goralský dvor, kde na nás čakali zaujímavé atrakcie. Absolvovali
sme prehliadku dobových strojov, ktorá v sebe zahŕňala historické kúsky najmä
poľnohospodárskych strojov, ale tiež nástrojov používaných v domácnosti. Ich renováciou bol
zachovaný nielen pôvodný vzhľad, ale i funkčnosť, ktorú sme si spolu s majiteľom Goralského
dvora mohli overiť. Po prehliadke strojov sme sa presunuli k farme vo dvore, kde sme
obdivovali domáce zvieratká. V reštaurácii Goralského dvora na nás čakalo sladké občerstvenie
v podobe palaciniek či štrúdle s kávičkou a čajom. Na pamiatku sme sa odfotografovali na
terase reštaurácie s pekným výhľadom na Haligovské skaly.

Október 2019
Medzinárodný deň stromov
Pri príležitosti Medzinárodného dňa stromov sme 15. 10. 2019 pozvali do nášho zariadenia Ing.
Margarétu Malatinovú, pracovníčku PIENAP-u, ktorá nám danú tému odprezentovala formou
prednášky spojenej s besedou. Dozvedeli sme sa zaujímavé fakty zo života stromov i procesov
prebiehajúcich vo vývoji lesa a porozprávali sa o význame stromov z hľadiska životného
prostredia. Prezentácia bola obohatená o názorné pomôcky - vzorky jednotlivých druhov
drevín, ktoré si prijímatelia mohli poprezerať.

Október mesiac úcty k starším
Každoročne v mesiaci október usporadúvame v našom zariadení podujatia venované úcte
k starším osobám. Dňa 23. 10. 2019 naše zariadenie navštívili deti z tunajšej MŠ a ZUŠ. Pred
zhromaždenými prijímateľmi sociálnej služby v priestoroch jedálne zariadenia vystúpili
s pripraveným programom k príležitosti mesiaca úcty k starším. Deti z MŠ sa prezentovali
veselou scénkou, peknými básničkami a pesničkami. Deti zo ZUŠ nám zahrali na rôzne
hudobné nástroje a potešili prijímateľov pekným spevom.

Galakoncert „Krídla túžby“ v divadle Jonáša Záborského v Prešove
V Divadle Jonáša Záborského v Prešove sa dňa 24.10.2019 konal 9. ročník galakoncertu
„Krídla túžby“, na ktorom sa okrem iných účinkujúcich prezentovali s kultúrnym programom
víťazi regionálnych koncertov, taktiež sa tu udeľovali ceny v jednotlivých kategóriách v rámci
poskytovania sociálnych služieb v ZSS Prešovského samosprávneho kraja. Na tomto podujatí
sme sa zúčastnili spoločne s našimi prijímateľmi soc. služieb. Prežili sme nezabudnuteľný
umelecký zážitok.

November-december 2019
Katarínska zábava
Meno Katarína v kalendári sa nám mnohým skôr narodeným spája so spomienkou
na "katarínske zábavy". Pri tejto príležitosti sme v našom zariadení usporiadali dňa 26.11.
2019 "Katarínsku zábavu". Spolu s prijímateľmi sme sa dobre zabavili - zatancovali a
zaspievali pri ľudovej hudbe a pospomínali na mladé časy, keď boli ľudové tancovačky pred
adventným obdobím každoročnou veselou udalosťou.

Sviatok sv. Mikuláša
Ako každý rok, aj tentokrát sme v našom zariadení spoločne oslávili Sviatok sv. Mikuláša. Už
v priebehu týždňa sme ozdobili stromček v jedálni vianočnými dekoráciami, aby sme umocnili
atmosféru tohto sviatku. Dňa 6.12. 2019 nás navštívili deti z tunajšej MŠ s mikulášskym
programom, ktorým nám spríjemnili tento krásny sviatok. Po vystúpení nás navštívil
"Mikuláš", ktorý nám porozdával balíčky so sladkými dobrotami a popritom roznášal veselú
náladu.

Koledníci z FS Furmanček a betlehemci
Stáva sa už tradíciou, že k nám každoročne pred Vianocami zavítajú deti z folklórneho súboru
Furmanček z Malej a Veľkej Frankovej. Dňa 20.11. 2019 nám zavinšovali a zaspievali v duchu
ľudovej tradície v miestnom goralskom nárečí, čím nám vyčarili úsmevy na perách a skrášlili
chvíle očakávania najkrajších sviatkov v roku. Pre prijímateľov sociálnych služieb má ľudový
folklór hlboký význam z hľadiska udržiavania tradícií a zvykov a mnohým vyvoláva spomienky
na prežívanie sviatkov v detstve a mladosti. Deň pred štedrým večerom dňa 23. 12. 2019 naše
zariadenie navštívili tunajšie deti - koledníci s malým Betlehemom, ktoré nás potešili
betlehemskou hrou a vinšovaním. Tradičným spôsobom nám priblížili udalosti spojené s
narodením Ježiša Krista.

Štedrý deň v ŽIVOT, n.o.
Vianoce sa v kresťanských krajinách považujú za najkrajšie sviatky v roku. Prijímateľom
sociálnej služby, ktorí neodchádzajú na vianočné sviatky domov sa každoročne snažíme, čo
najviac spríjemniť tieto sviatočné chvíle. Slávenie Štedrého dňa sme začali v popoludňajších
hodinách slúžením vianočnej svätej omše, na ktorej odzneli piesne za sprievodu hudby v podaní
miestneho mužského spevokolu. Nasledovala spoločná štedrá večera s duchovným otcom, po
ktorej sme si rozdali darčeky spod vianočného stromčeka.

Štedrý večer sme ukončili kultúrnym programom - spoločným spevom vianočných kolied za
sprievodu hry na gitare a vianočným vinšovaním.

Pár slov na záver:
ŽIVOT, n.o. sa v kalendárnom roku 2019 vďaka podpore správnej rady, vlastným
príjmom neziskovej organizácie a mnohým ponúkaným príležitostiam otvoril priestor
na realizáciu významných aktivít, ktoré zvýšili našu úroveň v oblasti poskytovania sociálnych
služieb a výrazným spôsobom ovplyvnili tímovú spoluprácu, predovšetkým nás však
všetkých posunuli v odbornom ako aj v profesionálnom raste ďalej.
V Spišských Hanušovciach, dňa 22.06.2020

spracovala: PhDr. Jana Sotáková
riaditeľka ŽIVOT, n.o.
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