ŽIADOSŤ O DOTÁCIU Z POHOTOVOSTNÉHO FONDU – Formulár 2012

Názov projektu:
„Umenie pre zdravie“
Definovanie problémovej situácie, ktorú chceme riešiť:
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Karpatská č. 8,9 Žilina je rozpočtovou
organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (ďalej len ZpS a DSS Žilina). Súčasná kapacita
zariadenia je 313 prijímateľov sociálnych služieb. Keďže mesto Žilina nemá vlastné zariadenie
pre seniorov, ktorých zriaďovanie je v pôsobnosti obcí, občanov odkázaných na takýto typ
sociálnej služby prijíma aj ZpS a DSS Žilina. Sú to najmä občania mesta a blízkeho okolia.
Pod vedením skúsených terapeutických pracovníkov zariadenie zabezpečuje pre všetkých
prijímateľov sociálnych služieb pracovnú terapiu a sociálnu rehabilitáciu, k čomu slúžia aj dve
terapeutické miestnosti a jedna drevárska dielňa. Pomocou pracovných terapií chceme u
prijímateľov sociálnych služieb zachovať jemnú motoriku, aktivizovať ich, preventívne pôsobiť
na vznik duševnej deprivácie a udržať seniorov čo najdlhšie v psychickej i fyzickej pohode.
Zariadenie si musí pomôcky a materiál na pracovnú terapiu získavať z mimorozpočtových
zdrojov (najmä sponzorsky - darmi od fyzických a právnických osôb, i formou rôznych dotácií
prostredníctvom projektov).
Aj týmto projektom chceme získať finančné prostriedky na pracovnú terapiu najmä s prírodným
materiálom, drevom, textilom a papierom. Zo širokej škály arteterapeutických techník
využívame pri práci s papierom lis na papier Big Shot. Pomocou neho vytvárame z papiera a
plsti rôzne pozdravy k sviatkom. Preto by sme chceli rozšíriť i túto činnosť a zakúpiť novú
embossing kartu s novým motívom.
Pri práci s drevom v našom zariadení absentuje pásová brúska s príslušenstvom (brúsne pásy a
kotúče), ktorá nám umožní drevo dokonale spracovať a obrúsiť do požadovaného stavu. Na
farbenie hotových drevených výrobkov potrebujeme akrylové farby. Naším cieľom je najmä
zlepšiť materiálno technické vybavenie na vykonávanie pracovných terapií v záujme podpory a
zachovania zručností, motoriky, koordinácie pohybov a celkovo - udržať a podporovať zdravie
klientov.
Názov, adresa organizácie / fyzickej osoby, ktorá podáva projekt:
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Žilina, Karpatská č. 8,9, 010 08 Žilina
IČO : 00647756
Bankové spojenie : 5600321150/5600 Prima banka Slovensko
DIČ : 2020689330
Osoba zodpovedná za realizáciu projektu (meno, adresa, telefón, mobil, e-mail):
Mgr. Katarína Kamasová ,
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Žilina, Karpatská 8, 9, 010 08 Žilina
tel: 041/ 500 51 27
mobil : 0907812354 riaditeľka
mobil : 0905694765 zariadenie
e-mail: ddka8soc.veduca@vuczilina.sk

Stručný popis projektu:
S prijímateľmi sociálnych služieb vykonávame pracovné terapie 5 dní v týždni, a to v skupinách.
Najčastejšie pri práci s obyvateľmi využívame arteterapeutické techniky ako papierová mozaika,
papierové a textilné koláže, modelovanie so samotvrdnúcou hmotou, či vyšívanie, háčkovanie,
štrikovanie a zhotovovanie výrobkov z textilu.
Od decembra 2012 začíname s realizáciou inovatívnej techniky pre ZpS a DSS Žilina - keramickej
mozaiky. Ako podkladový materiál pri jej tvorbe budeme využívať drevo, na ktorom následne
budeme pomocou lepenia dlaždíc vytvárať rôzne vzory a motívy.
V budúcnosti, v súvislosti s projektom „Umenie pre zdravie“, by sme chceli začať s výrobou
drevených výrobkov ako sú napríklad skladacie hračky, drevené krabičky, drevené podnosy a iné
dekoratívne predmety z dreva, ktoré budú ďalej dekorované servítkovou technikou, farbené či
obliepané rôznymi materiálmi. Drevo budeme spracovávať okrem iného i pásovou brúskou, ktorá
nám umožní spracovať drevo do požadovaného tvaru príjemného na dotyk.
Príslušenstvo k lisu na papier Big Shot chceme využiť na kreatívnu tvorbu papierových
pozdravov. V rámci organizovania spoločenských akcií pre prijímateľov sociálnej služby
vyrábame pozvánky a oznamy, ktoré takisto dekorujeme i prostredníctvom príslušenstva lisu na
papier Big Shot.
V rámci rozvoja medzigeneračného spolužitia spolupracujeme s viacerými školskými
zariadeniami mesta Žilina a okolia. Naši klienti boli napr. učiť žiakov športového gymnázia na
Rosinskej ceste vyrábať prútené korbáče a košíky. V aktívnej spolupráci s nimi by sme chceli
pokračovať a využiť nakúpený materiál z tohto projektu na zhotovovanie ďalších nových
výrobkov inovatívnymi technikami.
Produkty a výtvory klientov z pracovných terapií pravidelne 2 – 3 x ročne zariadenie vystavuje v
Makovického dome a v priestoroch Žilinského samosprávneho kraja. Prezentáciu výrobkov
plánujeme rozšíriť aj na iné miesta, a tým zviditeľniť činnosť našich klientov v komunite.
Pracovná terapia okrem aktivizácie seniorov prispieva aj k posilneniu pocitu ich užitočnosti tým,
že výrobkami spríjemňujeme prostredie v izbách obyvateľov a v spoločných priestoroch
zariadenia.

Začiatok a koniec projektu, časový plán jednotlivých aktivít projektu:
Začiatok – december 2012- využitie trvalé priebežne počas roku 2013
Aktivity projektu sa budú realizovať denne pri vykonávaní skupinových arteterapeutických techník
s klientami ZpS a DSS Žilina.
Využitie je priebežné a trvalé pri vyššie spomínaných činnostiach v popise projektu.
Spolupráca s inými inštitúciami a jednotlivcami počas projektu:
Mesto Žilina
Žilinský samosprávný kraj
OZ Letokruhy
Športové gymnázium na Rosinskej ceste v Žiline

Rozpočet projektu:
VÝDAJE (€)
POLOŽKA
žiadateľ

mesto Žilina

výdaje spolu

Výtvarný materiál a pomôcky :
/v celkovej hodnote /

Pásová brúska
Brúsne pásy, 5 ks
Brúsne kotúče, 2 ks
Sekerka, stredná veľkosť
Riedidlo syntetické 1ks
Riedidlo nitrocelulózové 1ks
Akrylové farby (6 základných odtieňov)
Embossovacia karta – Big Shot príslušenstvo
2 ks
1 m metrový textil – jarný vzor
Štetec guľatý veľkosť 3/0 - 1ks
Štetec plochý veľkosť 24 - 1ks
Štetec plochý veľkosť 12 - 1ks
spolu:

110
12
5
33
1,40
3
10
20
5
2,20
2,50
1.90
206,-

206,-

V Žiline 21. 11. 2012

Mgr. Katarína Kamasová
...................................................................
Podpis osoby zodp. za realizáciu projektu

Mgr. Terézia Straňáková
..................................................................
Podpis štatutárneho zástupcu organizácie

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Žilina, Karpatská 8,9, 010 08 Žilina

Ing. Igor Choma
primátor mesta Žilina
Mestský úrad Žilina
Nám. Obetí Komunizmu 1
011 31 Žilina
V Žiline, dňa 21.11.2012
VEC: Žiadosť o dotáciu z pohotovostného fondu vo výške 206.- EUR
Názov a adresa organizácie,
ktorá žiada o príspevok:

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Žilina
Karpatská 8, 9
010 08 Žilina

Právna forma žiadateľa:

Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti
Žilinského samosprávneho kraja

Dátum registrácie:

5.6.1985

IČO:

00647756

Meno štatutárneho zástupcu:

Mgr. Terézia Straňáková, riaditeľka

Meno osoby zodpovednej za projekt: Mgr. Katarína Kamasová, koordinátor soc. práce
Výška požadovaného príspevku:

206,- €

Číslo účtu, banka:

5600321150/5600 Prima banka Slovensko

Mgr. Terézia Straňáková
riaditeľka

