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PRÍHOVOR RIADITEĽKY

Milí priatelia,
rok 2021 bol druhým pandemickým rokom, kedy sme sa museli opäť
vyrovnávať s rôznymi obmedzeniami. Napriek pokračujúcej pandémii, vďaka
úsiliu a obetavej práci našich zamestnancov sa nám podarilo zrealizovať
mnoho našich projektov aj aktivít pre našich obyvateľov.
Veľmi sa teším, že počas letných prázdnin naše deti trávili čas v táboroch, na
výletoch v prírode, poznávali blízke aj vzdialenejšie kultúrne pamiatky. Po
konečne
dištančnom vzdelávaní a trávení času za múrmi Dorky, mohli
športovať, súťažiť bez obáv a bez rúška. Podaril sa nám aj spoločný
teambuilding zamestnancov zo všetkých našich Doriek. Prišli kolegovia z
Ružomberka, kolegyne zo Zvolena, ale aj z Prešova a Košíc.
Napriek ťažkým situáciám sme cítili obrovskú podporu od rôznych inštitúcii,
organizácii, základných a stredných škôl, firiem, miest, ktorí nás obdarovali
materiálnymi aj finančnými darmi, čím sa nám podarilo zlepšiť a skvalitniť
život našich obyvateľov.
Vám všetkým, ktorí nám pomáhate a bez Vás by sme ani my nedokázali
pomáhať, ďakujeme.
Naše veľké poďakovanie patrí zriaďovateľom Nadácii DEDO a spoločnosti
Úsmev ako dar.
Pre lepšiu predstavu o tom, aký bol náš rok 2021, Vám ponúkame našu
výročnú správu v slovách, obrazoch a číslach.

S úctou

Ing. Jolana Šuleková
riaditeľka DORKA, n.o.
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O DORKE
DORKA, n.o.
vznikla za účelom poskytovania verejnoprospešnej činnosti v oblasti
poskytovania sociálnej pomoci a prevádzkovania zariadení sociálnych služieb
na území Slovenskej republiky, ale aj poskytovania sociálneho poradenstva,
sanácie rodiny ako celku a zabezpečovania sociálnoprávnej ochrany.
DORKA vznikla ako spoločný projekt Nadácie DeDo a spoločnosti Úsmev ako
dar, vyznávajúcich hodnoty najvyššieho záujmu dieťaťa s cieľom napĺňania
myšlienky „Aby každé dieťa malo rodinu...“

VÍZIOU
neziskovej organizácie DORKA je stať sa spoľahlivým zázemím deťom, mladým
dospelým a rodinám v ohrození a taktiež rozšíriť sieť centier DORKA do
ďalších miest na Slovensku, v ktorých sa budú poskytovať sociálne služby
zamerané na pomoc v krízovej intervencii a prevenciu.

NAŠÍM POSLAMÍM
je účinne pomáhať rodinám s deťmi, mladým dospelým po ukončení ústavnej
alebo náhradnej starostlivosti, deťom v ohrození ich fyzického a psychického
vývinu. Vytvorením siete unikátnych centier na Slovensku, im vytvárame
podmienky pre naplnenie ich základných životných potrieb, na zlepšenie ich
životnej situácie, ale predovšetkým priestor na rozvíjanie osobnostných
predpokladov pre úspešnú integráciu, sebarealizáciu a posun vpred. V našich
zariadeniach ľuďom ohrozených chudobou teda ponúkame nielen strechu nad
hlavou, ale i odbornú pomoc. V tomto smere im poskytujeme veľa podporných
programov a preventívnych aktivít. Naša pomoc je však skutočne účinná a
zmysluplná iba vo vzťahu s prijímateľmi sociálnych služieb, ktorí sú odhodlaní
zodpovedne pracovať na zmene svojich vnútorných aj vonkajších podmienok.

CIEĽOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
je podpora uspokojovania individuálnych potrieb prijímateľov v ich celistvosti
a jedinečnosti, s dôrazom na potrebu rešpektovať ich životný kontext, ale aj
kontakty a vzťahy s ich prirodzeným sociálnym prostredím – rodinou,
priateľmi, známymi a inými blízkymi osobami.

Výročná správa DORKA, n.o - VÝZNAMNÉ MEDZNÍKY

V ZNAMNÉ MEDZNÍKY
VÝ
K
KY
ROK 2006
26.5.2006
Vznik neziskovej organizácie DORKA
Zriaďovatelia Nadácia DEDO a SPDD Úsmev ako dar, o.z.

ROK 2007
1.12.2007
Otvorenie centra Dorka v Košiciach - Domov pre
osamelých rodičov /DOR/ - kapacita 32 prijímateľov
Domovské vzdelávacie centrum /DVC/ - kapacita 15
prijímateľov

ROK 2008
1.5.2008
Začiatok činnosti krízového strediska formou
profesionálnych rodičov - kapacita 10 detí
1.9.2008
Otvorenie internej časti krízového strediska - kapacita 8
detí

ROK 2009
18.8.2009
Posvätenie kaplnky v centre Dorka v Košiciach
10.11.2009
Otvorenie krízového strediska v Rožňave v spolupráci so
sestrami z Inštitútu Dcér Márie Pomocnice - kapacita 10
detí
18.12.2009
Otvorenie nových priestorov 2. etapy rekonštrukcie
DORKA Košice
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ROK 2010
1.1.2010
Otvorenie Domova na polceste v Košiciach - kapacita 25
prijímateľov

ROK 2012
1.1.2012
Začiatok rekonštrukcie budovy Dorka v Prešove a vo
Zvolene
4.5.2012
Požehnanie základného kameňa Centra Dorka v Prešove

ROK 2013
1.1.2013
Osamostatnenie sa krízového strediska v Rožňave,
vznik Dominika n.o.
15.5.2013
Otvorenie Centra Dorka Zvolen
Domov na polceste: kapacita 11 prijímateľov
Zariadenie núdzového bývania: kapacita 8 prijímateľov
18.7.2013
Otvorenie Centra Dorka Prešov
Zariadenie núdzového bývania: kapacita 32 prijímateľov

ROKY 2014,2015,2016
1.4.2014
Zmena názvu Zariadenie núdzového bývania na Útulok
pre rodiny s deťmi v KE, PO, ZV
1.6.2015
Začiatok činnosti komunitného centra Dorka v Prešove
29.2.2016
Otvorenie ďalších priestorov v centre Dorka v Prešove
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ROK 2017
9.5.2017
Ukončenie činnosti komunitného centra Dorka v
Prešove
15.5.2017
Zvýšenie kapacity zariadenia v Prešove na 80 prijímteľov
1.9.2017
Začatie projektu DORKA BAGS (šitie tašiek z
recyklovaného materiálu - bannerov)
1.12.2017
10. výročie vzniku prvého zariadenia DORKA, n.o. v
Košiciach

ROK 2018

STRANA 8

V
Ý
Z
N
A
M
N
É

Otvorenie Útulku a Domova na polceste v Ružomberku

ROK 2019
1.1.2019
Zmena názvu zariadenia Krízové stredisko na Centrum
pre deti a rodiny pri zachovanej kapacite 10 detí v
samostatnej skupine a 20 detí v profesionálnych rodinách
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VZDELÁV
ÁVA
ÁV
VANIE 2021

KOŠICE

ZAMESTNANCI

Online vzdelávanie
Prezenčné vzdelávanie

40
5

PREŠOV
Online vzdelávanie
Prezenčné vzdelávanie

5
2

ZVOLEN
Online vzdelávanie
Prezenčné vzdelávanie

1
0

Supervízia zamestnancov centier DORKA, n.o., sa v roku 2021 uskutočnila:

2x pre sociálnych pracovníkov v Košiciach, Prešove a vo Zvolene
3x pre vychovávateľov v CDR v Košiciach
2x pre profe
profesinálnych
f sinálnych náhradných rodičov v Košiciach
fe
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SIEŤ ZARIADENÍ
DORKA KOŠICE, HEMERKOVA 28

DOMOV NA POLCESTE
ÚTULOK PRE RODINY
vedúci sociálny pracovník vedúci sociálny pracovník
sociálni pracovníci
sociálni pracovníci

Mgr. Zuzana Bally, PhD.
vedúca Útulku

Mgr. Renáta Sváková
vedúca Domova na
polceste

CENTRUM PRE DETI A RODINY
zodpovedný zástupca CDR
profesionálni rodičia
gazdiná
psychológ
Mgr. Soňa Šaffová
zodpovedný zástupca CDR

DORKA PREŠOV, LOMNICKÁ 30
ÚTULOK PRE RODINY
vedúci sociálny pracovník
sociálni pracovníci
údržbár

Mgr. Lucia Valečková
vedúca Útulku pre rodiny
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SIEŤ ZARIADENÍ
DORKA ZVOLEN, BYSTRICKÝ RAD 71

ÚTULOK PRE RODINY
vedúci sociálny pracovník
sociálni pracovníci
animátor voľného času
údržbár

Mgr. Ivana Kolačkovská
vedúca Útulku pre rodiny

DORKA RUŽOMBEROK, POD SKALAMI 16

ÚTULOK PRE MLADÝCH
a DOMOV NA POLCESTE
vedúci sociálny pracovník
pomocný pracovník

Mgr. Jozef Brisuda
vedúci Útulku
a Domova na polceste

Štatistiky
Rok 2021

Výročná správa DORKA, n.o - Štatistiky
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PRÍJMY 2021
PROJEKTY
Proj
Projekt
o ekt – ÚPSVaR Dobrovoľnícka služba
oj
Projekt
Proj
o ekt – Nadácia SPP
oj
Projekt
Proj
o ekt – Nadácia EKOPOLIS
oj
Projekt
Proj
o ekt – Nadácia Pontis ZV
oj
Projekt
Proj
o ekt – Nadácia Pontis KE
oj
Projekt
Proj
o ekt – Nadácia Volkswagen ,,Malý záhradník,,
oj

136,72
1 494,32
750,00
300,00
120,00
1 000,00

Projekt
Proj
o ekt – Nadácia EPH ZV
oj
Projekt
Proj
o ekt – Nadácia EPH KE
oj
Projekt
Proj
o ekt – Nadácia Volkswagen
oj
,,Bez varenia nie je jedlo,,
Projekt
Proj
o ekt – NP DEI III
oj
PROJEKTY SPOLU

1 100,00
2 500,00
2 600,00
33 169,65
43 170,69

CHARITATÍVNA REKLAMA
Profirol,
Profi
f rol, s.r.o.
fi

1 000,00

POUŽITIE
Ž
PRÍJMOV
Í
Z PODIELU ZAPLATENEJ DANE
(2%)
Príjem 2021

9 608,17

DOTÁCIE
Mesto Košice – COVID 19
MPSVaR – COVID 19
DOTÁCIE SPOLU

5 000,00
51 770,40
56 770,40

PRIJATÉ DARY
Dar – TPA AUDIT, s.r.o.
Dar – Deutche Telecom AG
Dar – JTI Slovak Republic, s.r.o./Ženy v núdzi
Projekt
Dar – Proj
o ekt 44
oj
Projekt,
Dar – TSB Proj
o ekt, s.r.o.
oj
Dar - JTI - MDŽ 2021
Dar - JTI 2022
Dar - bart. Sk s. r.o.
DARY SPOLU

750,00
1 150,00
110,00
123,55
420,00
3 000,00
4 000,00
1 310,00
10 863,55
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ŠTATISTIKA 2021
ÚTULOK PRE RODINY
KOŠICE

Príchody nových rodín v roku 2021 (v %)
V roku 2021 prišlo do Útulku pre rodiny 12 dospelých a 24 detí

Dospelý
33.3%

Deti
66.7%

Smerovanie rodín po odchode
V roku 2021 odišli z Útulku pre rodiny v Košiciach celkovo štyri
rodiny. Najviac ich odišlo k priateľovi a k rodine.
K rodine
25%

K priateľovi
75%
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ŠTATISTIKA 2021
DOMOV NA POLCESTE
KOŠICE

Príchody nových mladých

Ženy
41.4%

dospelých v roku 2021 (v %)
V roku 2021 prišlo do Domova na

Muži
58.6%

pol ceste 17 mužov a 12 žien.

Neznáme
17%

Iné zariadenie
22%

Podnájom
35%

Zahraničie
13%

Smerovanie mladých dospelých po
odchode (v %)
V roku 2021 odišlo z Domova na polceste
celkovo 23 mladých dospelých. najviac z
nich odišlo do podnájmu (35%), do iného
zariadenia (22%), k rodine (13%), do
zahraničia (13%).

Rodina
13%

Výročná správa DORKA, n.o. - ŠTATISTIKY
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ŠTATISTIKA 2021
CENTRUM PRE DETI A
RODINY KOŠICE
Iné
8.3%

Dievčatá
41.7%

Zaned. povin. školskej dochádzky
41.7%

Chlapci
58.3%
Zaned. starostlivosti
50%

Príchody nových detí v roku 2021 (v %)

Dôvody príchodu

V roku 2021 prišlo do Centra pre deti a

Najčastejším dôvodom príchodu bolo

rodiny celkovo 12 detí: 7 chlapcov a 5

zanedbávanie starostlivosti zo strany

dievčat

rodičov
Náhradná rodinná starostlivosť
6.7%
Iné zariadenie
20%

Dievčatá
41.7%

Chlapci
58.3%

Ústavná starostlivosť
73.3%

Odchody detí v roku 2021

Odchody detí po ukončení pobytu (v %)

V roku 2021 odišlo z Centra pre deti a

V roku 2021 odišlo z Centra pre deti a

rodiny celkom 15 detí: 7 chlapcov a 8

rodiny celkom 15 detí: náhradná rodinná

dievčat

starostlivosť (4 deti), ústavná starostlivosť
(11 detí)

Výročná správa DORKA, n.o. - ŠTATISTIKY
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ŠTATISTIKA 2021
ÚTULOK PRE RODINY
PREŠOV
K priateľovi
33%
Dospelí
44.4%
Deti
55.6%

Podnájom
67%

Príchody nových rodín v roku 2021
V roku 2021 prišlo do Útulku pre rodiny
v Prešove 7 rodín, z toho bolo 12
dospelých a 15 detí.

Smerovanie rodín po odchode
V roku 2021 odišlo z Útulku pre
rodiny v Prešove celkovo 6 rodín.
Najviac ich odišlo do podnájmu.

40-59 rokov
5.8%
26-39 rokov
18.9%

Muži
42.5%

Ženy
57.5%

4-5 rokov
6.9%

19-25 rokov
16%

6-9 rokov
15.7%
15-18 r.
6.8%

Prijímatelia podľa pohlavia (2021)

menej ako 3 r.
21.3%

10-14 rokov
8.5%

Priemerná veková štruktúra (v %)

Výročná správa DORKA, n.o. - ŠTATISTIKY
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ŠTATISTIKA 2021
ÚTULOK PRE RODINY
ZVOLEN

Príchody nových rodín v roku 2021

Dospelí
44.4%

V roku 2021 prišlo do Útulku pre
rodiny vo Zvolene 10 rodín, z toho

Deti
55.6%

bolo 13 dospelých a 24 detí.

Sociálny byt
10%

Smerovanie rodín po odchode
V roku 2021 odišlo z Útulku pre rodiny

K rodine
6%

K priateľovi
6%

celkovo 6 rodín. Najviac ich odišlo do
podnájmu.
Podnájom
78%

Prijímatelia podľa pohlavia a priemerná veková štruktúra
40-59 rokov
11.6%

menej ako 3 r.
13.3%

26-39 rokov
17.3%

6-9 rokov
11.2%

19-25 rokov
7.6%
15-18 rokov
8.4%

Muži
39.8%

4-5 rokov
10.4%

10-14 rokov
20.1%

Ženy
60.2%

Výročná správa DORKA, n.o. - ŠTATISTIKY
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ŠTATISTIKA 2021
DOMOV NA POL CESTE
A ÚTULOK PRE
MLADÝCH
RUŽOMBEROK

Prijímatelia podľa pohlavia
V roku 2021 bolo v Domove na pol
ceste v Ružomberku v priemere 5
mužov. V Útulku pre mladých bolo
v priemere 5 mužov.
Muži
100%
26-30 rokov
35.5%

Priemerná veková štruktúra v
Domove na pol ceste
V roku 2021 bola priemerná veková
štruktúra v Domove na pol ceste v

19-25 rokov
64.5%

Ružomberku nasledovná:
veková skupina 19-25 rokov: 64,5%
veková skupina 26-30 rokov: 35,5%
15-18 rokov
0.2%

Priemerná veková štruktúra v
Útulku pre mladých
V roku 2021 bola priemerná veková
štruktúra v Útulku pre mladých v
Ružomberku nasledovná:
veková skupina 19-25 rokov: 64,5%
veková skupina 26-30 rokov: 35,5%

26-30 rokov
79.4%

19-25 rokov
20.4%

Naše aktivity
Rok 2021

Výročná správa DORKA, n.o.
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AKTIVITY - VŠEOBECNE
Napredovanie vo svete, ktorý sotva
prežíva
Neformálne vzdelávanie, ktoré je
zamerané na zlepšenie finančného
hospodárenia a budovanie zdrojov, ktoré
môžu našim prijímateľom pomôcť pri
vymanení sa z chudoby

Tvorivé dielne
Tvorivé dielne sú zamerané
predovšetkým na zážitok z tvorby,
experimentovanie s rôznymi materiálmi
a výtvarnými postupmi. Dôraz je kladený
na vzájomné prežívanie tvorivej
atmosféry s ostatnými prijímateľmi
sociálnych služieb a na intenzívne a
efektívne prežívanie voľného času.

Ostrov rodiny
Zážitkový program zameraný na
osvojenie sociálno-výchovných
zručností, na riešenie problémov,
rozhodovanie a socializáciu. Cieľom je
dospieť ku sebahodnote, sebarozvoju a
sebarealizácii matky, ale aj prijatie seba
samej takej, aká je, dať jej nový pohľad na
jej dieťa, ukázať jej, že rola matky je
najcennejším poslaním v živote človeka,
kde osobitne matka formuje charakter a
hodnoty dietata, vysvetlit jej ako moze
vplyvat na rozvoj a výchovu detí v rodine
a ako uspojovat potreby citovej istoty a
bezpečia.

Spoznávame Boha cez svet okolo nás
Tento projekt má poukázať na existenciu
Boha detským vnímaním, kde poukazujeme
na to, kde všade môžeme vidieť božie
stvorenie a božie riadenie v našom živote,
ale tiež ako môžeme spoznávať Boha cez
svet, veci a ľudí okolo nás.

Výročná správa DORKA, n.o. - ÚTULOK PRE RODINY KOŠICE
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Útulok pre rodiny
KOŠICE

POSKYTUJEME
sociálne služby v zmysle §26 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v
znení neskorších predpisov.
Cieľová skupina: osamelé matky s deťmi, rodiny s deťmi.
V útulku sa poskytuje ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, pomoc
pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, zabezpečuje rozvoj
pracovných zručností a pomoc pri pracovnom uplatnení, nevyhnutné ošatenie
a obuv. Utvárajú sa podmienky na prípravu stravy, vydaj potravín, vykonávanie
nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie a záujmovú činnosť.
Jednou zo základných činnosti je ochrana a podpora rodín, ich celistvosti a
funkčnosti

KONTAKT S RODINOU
Pri kontakte s rodinou prostredníctvom rozhovorov a pozorovaním života v
rodine je dôležité zistenie do akej miery je rodina schopná zabezpečiť potreby
jednotlivých členov, so zvláštnym dôrazom na potreby detí. Našou snahou je
zistiť, v ktorých oblastiach rodina plní svoju funkciu dobre, aké sú jej silné
stránky a v ktorých oblastiach potrebuje pomoc.

V CENTRE DORKA
je systém práce s ľuďmi ohrozených chudobou založený na individuálnej práci
a skupinovej sociálnej práci. Súčasťou individuálnej práce je individuálny plán
ušitý na mieru podľa špecifických potrieb, záujmov a priorít prijímateľa. Naša
práca začína už prvým kontaktom, následne prijatím do zariadenia
a vypracovaním sociálnej diagnostiky, genogramom, ekomapou
a pod.,
využívajúc pritom odborné postupy a metódy sociálnej práce. Pre potreby
dosiahnutia určitých cieľov v boji s chudobou sme si vytvorili podporné
systémy a preventívne programy v troch kľúčových oblastiach, a to vo
vzdelávacej oblasti, programy na rozvoj zručností a voľno časové aktivity.
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AKTIVITY - ÚTULOK KOŠICE
Rozprávkové
dobrodružstvá
pre
najmenších
Skupinová aktivita pre najmenších, ktorej
cieľom je najmenším deťom premietať
nielen rozprávky oddychové, ale aj
tématicky zamerané a následne sa o nich
rozprávať.

Nácvik programu
Každoročne nacvičujeme s našimi
najmenšími
dorkáčmi
rôznorodý
program, ktorým sa deti pripravujú na
vystúpenie na rôznych akciách a
podujatiach, ako u nás v zariadení, tak aj
mimo neho.

Dňa 10.03.2021 sme využili ponuku Spišského
ulku
lku aj
aj z CDR z DORKA,
DORK n.o. v
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AKTIVITY - ÚTULOK KOŠICE
Deň matiek

Deň čistého KVP

Aj v roku 2021 sme druhú májovú nedeľu
oslávili s našimi mamičkami nádherný
sviatok Deň matiek. Deti si pre svoje
mamičky pripravili rôznorodý program
pozostávajúci z piesní a básní. Na konci
svoje
mamičky
obdarovali
ručne
vyrobenými srdiečkami a celý program
sme ukončili výborným občerstvením a
voľnou zábavou v podobe tanca.

Na Medzinárodný deň rodiny, dňa
15.05.2021, sa naši prijímatelia z DORKA,
n.o. v Košiciach rozhodli nezištne
pomôcť a zúčastniť sa Dňa čistého KVP.
Spolu s ostatnými dobrovoľníkmi si
nasadili pracovné rukavice a pustili sa do
upratovania KVP, čím priložili ruku k
čistejšiemu sídlisku a upratali ho od
neporiadku a odpadkov.

Registračný týždeň
Aj naša DORKA, n.o. v Košiciach sa dňa
24.05.2021
zapojila
do
prvého
registračného týždňa rodín v bytovej
núdzi na Slovensku, ktorý realizuje
Nadácia
DEDO.
Naše
zariadenie
navštívili okrem dobrovoľníkov, ktorí s
našimi rodinami vyplnili dotazníky, aj
viceprimátorka Lucia Gurbáľová a
rozvojová manažérka Nadácie DEDO
Alena Vachnová.
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AKTIVITY - ÚTULOK KOŠICE
Leto v DORKE
Počas letných prázdnin si sociálni
pracovníci pripravili pre deti program v
interiéri zariadenia, ako aj rôzne hry vo
vzdelávacej miestnosti. Viaceré aktivity
boli zamerané najmä na rozvoj ich
schopností, napr. jednou z úloh bolo
nakresliť dobre strávené leto. Deti
kreslili aj svoje priania do budúcnosti. Na
záver
sa
kresby
vyhodnotili,
okomentovali a zahrali sme si aj tzv.
„klbko prianí“ pri dobrom jedle.

Areál Anička
S vybranou skupinou detí sme dňa
06.07.2021 navštívili detský, zábavný
park - Anička. Deti si tam mali možnosť
požičať kolobežky, bicykle a robili
spoločné preteky. Prezreli si aj mini –
zoo, kde objavili rôzne druhy domácich
zvierat. Neskôr sa presunuli na
trampolíny a k drevenému domčeku. Po
pohybových hrách sme sa občerstvili v
blízkom bufete.

Návšteva ZOO

Zábavný areál

Teplý letný deň počas školských
prázdnin sme využili aj na návštevu ZOO
v Košiciach. Súčasťou výletu bola aj
prechádzka po dinoparku, ktorá deti
veľmi potešila. Deti v ňom mali
príležitosť
spoznať
rôzne
druhy
dinosaurov a tiež si pozrieť krátky film,
vďaka ktorému sa dozvedeli viac aj o ich
živote.

Dňa 17.07.2021 šli v sprievode nášho
sociálneho pracovníka, tri vybrané
deti z Útulku do športovo zábavného areálu v Košiciach na
Alejovej ulici. Výlet do areálu dostali
ako odmenu za dobré správanie v
zariadení počas prvých dvoch
týždňov letných prázdnin.
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AKTIVITY - ÚTULOK KOŠICE
Návšteva kolotočov

Letné aktivity

V sprievode pracovníka navštívilo desať
detí z útulku kolotoče v Košiciach. Jazde
na kolotočoch predchádzala prechádzka
do prírody v blízkom okolí Dorky. Všetci
sa zabavili na rôznych druhoch
kolotočov. Mladšie deti, ktoré sa
zúčastnili tejto atrakcie mali zo začiatku
obavy pred rýchlou jazdou. Tieto obavy
sa podarilo prekonať po zážitkovej jazde
na autíčkach alebo na kolotoči

Dňa 20.07.2021 navštívili naše zariadenie
študenti z kresťanskej organizácie Focus,
s ktorými deti strávili krásne dopoludnie,
v rámci ktorého mali rôzne zábavné
súťaže a aktivity, ktoré im vyčarili úsmev
na tvári.

Let
Letn
ný tábor Detská misia
Letný
Naše deti z Dorky sa zúčastnili tábora Detsk
Detskej
misie, vďaka fi
ffinančnej
nančnej
e podpore Deutsch
ej
Deutsche
Telekom IT Solutions Slovakia. Tento tábor sa
s
niesol v kresťanskom duchu, kde počas dní
v
tábore rozoberali príbehy z Biblie, pri ktorých sa
viesť
k morálnym hodnotám,
snažili deti
budovaniu zdravého charakteru človeka a
dobrých medziľudských vzťahov. Taktiež svoj
o čas
oj
trávili olympiádou, tvorivými dielňami a súčasťou
tábora bol aj
a večerný program, ktorý sa niesol v
znamení scénok, zábavných súťaží, kvízov,
spevov pri ktorých sa deti samé podieľali na ich
tvorbe.
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AKTIVITY - ÚTULOK KOŠICE
Medzinárodný deň detí 2021
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Najmilší koncert roka
Dňa 16.06.2021 naše dievčatá vystúpili na
Najmilšom
Naj
a milšom koncerte roka v Bratislave.
aj
Deti sa na koncert pripravovali usilovne
dlhé týždne a ich snaha predviesť sa čo
najlepšie
bola
odmenená
veľkým
naj
a lepšie
aj
potleskom divákov. Po koncerte pre nich
bola pripravená detská diskotéka na
ktorej
sa naplno vyšantili.
e
ej
vyšantili
Vďaka
pracovníkom a dobrovoľníkom Úsmevu
ako dar, majú z návštevy Bratislavy
spomienky na krásne a nezabudnuteľné
zážitky.

Naše mesto
11.06.2021 - Každoročne sme súčasťou
projektu Naše mesto a preto ani tento
rok nemohol byť výnimkou. Ďakujeme
dobrovoľníkom zo spoločnosti Philip
Morris Slovakia s.r.o. za ich pomoc pri
zveľaďovaní nášho dvora v Košiciach.
Naša vďaka patrí aj Nadácii Pontis, bez
ktorých by tento projekt nebol.
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AKTIVITY - ÚTULOK KOŠICE
Výlet do Vysokých Tatier
Dňa 23.07.2021 sme sa spolu s našimi
dorkáčmi vydali na výlet do Vysokých
Tatier. Po príchode do Starého
ca
a sme spoločne
ne
e n
Smokovca
navštívili
la
andiu,
diiu kde
d
kd
d si deti užili
žili
li veľa
eľa
ľa zá
Tricklandiu,
zábavy.
N
Neskôr
ssme
m
me
ssa
a vyb
yb
y
b lli ttu
uristickým
rriis ic
vybrali
turistickým
chodníko
a H
r bieno
ok kd
de sme
chodníkom na
Hrebienok,
kde
n
náv
preberali správanie sa návštevníkov
v
Tatrách a pozorovali sme miestnu faunu
a flóru.

Letné rodinné súťaže

Prechádzka ku krížu

Od 30.07. do 20.08. prebiehali v našom
zariadení stretnutia zamerané na
posilnenie rodinných vzťahov. Hravým
zážitkovým spôsobom rodiny súťažili a
odpovedali
na
kvízové
otázky.
Realizované boli aj iné aktivity ako napr.
plachta
plná
bodov,
rozpoznanie
predmetov so zavretými očami, súťažný
beh s vajíčkom na lyžici, klbko prianí,
živý uzol, zrkadlenie a pod.

Dňa 28.10.2021 sme, počas jesenných
prázdnin,
využili
krásne
slnečné
popoludnie na prechádzku do lesa ku
krížu. Spolu s našimi najmenšími
dorkáčmi, ale aj s mladými dospelými
sme pri kríži zapálili sviečky a pomodlili
sa pri príležitosti Pamiatky všetkých
zosnulých. Deti sa zároveň v lese
vyšantili a naše spoločné popoludnie
sme zakončili návštevou pri koňoch.
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AKTIVITY - ÚTULOK KOŠICE
Púšťanie šarkanov
Dňa 29.10.2021 sme ráno vyrábali s deťmi
šarkanov z krepového papiera, špiliek,
fólie, šnúrky. Deti si pri tejto činnosti
rozvíjali jemnú motoriku a kreativitu. Po
ich vyrobení sme išli spoločne na
neďalekú lúku, kde si deti púšťali
vyrobených šarkanov a hrali rôzne hry.
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Domov na polceste
KOŠICE

POSKYTUJEME
sociálne služby v zmysle §27 zákona ž. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v
znení neskorších predpisov.
Cieľová skupina: mladí dospelí, ktorí ukončili pobyt v ústavnej alebo
náhradnej starostlivosti alebo po ukončení poskytovania sociálnej služby v
inom zariadení.

V DOMOVE NA POLCESTE
sa poskytuje ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, pomoc pri
uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. Zabezpečuje sa rozvoj
pracovných zručností, pomoc pri pracovnom uplatnení. Utvárajú sa
podmienky na prípravu stravy, vydaj potravín, vykonávanie základnej osobnej
hygieny, pranie, žehlenie a záujmovú činnosť.

DOMOV NA POLCESTE
je miestom, kde sa mladí ľudia učia samostatnému životu. Prostredníctvom
preventívnych programov sa rozvíja ich samostatnosť pri zapojení do bežného
života, pričom sa vychádza aj z podpory vzdelávania na zvýšenie kvality ich
života, ale i nájdenia motivácie v sebe samom. V domove na polceste možno
vyskúšať samostatné bývanie a s ním spojenú starostlivosť, ako hospodáriť s
peniazmi, či v rámci rozvoja pracovných zručností získať pracovné návyky
a zodpovednosť. Prijímateľom sa môže stať mladý človek vo veku 18 - 30
rokov, ktorý môže a chce pracovať alebo študovať, a to s využitím svojich
vlastných síl, možnosti a schopnosti, ale aj vonkajších zdrojov pomoci.
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AKTIVITY -DOMOV NA
POLCESTE KOŠICE

Liga výnimočných
Kurz varenia
Skupinová aktivita, pri ktorej ide o
zážitkovú formu vzdelávania, v rámci
ktorého sa prijímatelia môžu naučiť
pripraviť rôzne cenovo dostupné jedlá.

Podporná skupina vznikla z iniciatívy
mladých dospelých, ktorá na báze
pravidelných
stretnutí
umožňuje
utužovať vzťahy, byť si oporou a lepšie
sa navzájom spoznať. Chodievame
hrávať futbal, pozeráme hodnotné
filmy, chodíme opekať, hráme zábavné
hry, ale nevyhneme sa ani diskusii na
aktuálne spoločenské témy.
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AKTIVITY -DOMOV NA
POLCESTE KOŠICE
Komunitné stretnutia
Komunitné stretnutia mladých
dospelých sú vedené za účelom
vytvorenia priestoru pre spoločnú
diskusiu aktuálnych tém v rámci
zariadenia Domova na polceste.
Prijímatelia tak majú možnosť
zdieľať návrhy, námety na možné
zmeny, resp. nápravy, ktoré
zefektívňujú spolužitie v zariadení.

Outdoorové aktivity
S 8 mladými dospelými z Do
mova na
polceste sme zorganizovali pri
vítanie jari
malou túrou na Bankov. Pripojili
sa k nám
priatelia z OZ „Keď môžem
pomôžem“
Martin a Kubo. Od začiatku to
bol nápad
našich mladých prijímateľov. Na
Bankove
sme si opiekli chutné klobásky a
potom sme
si všetci zahrali našu obľúbenú
outdoor
súťažnú aktivitu Selfi run.

Múzeum holokaustu
Naši mladí dospelí z Domova na polceste
navštívili
dňa
23.08.2021
Múzeum
holokaustu, ktoré vzniklo v priestoroch
bývalého pracovného a koncentračného
tábora v Seredi. Mladí dospelí tak mali
možnosť vidieť najťažšie obdobie počas
druhej svetovej vojny. Neskôr pri
komunitnom stretnutí už u nás v
zariadení sme o tejto návšteve viedli
rozsiahlu debatu. Prijímatelia vyjadrili
útechu, že žijú v súčasnej dobe, kde sa
mladý človek má právo rozhodnúť a konať
na základe svojej slobodnej vôle, ktorá v
holokauste nebola možná.
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AKTIVITY -DOMOV NA
POLCESTE KOŠICE

PROJEKT - Je to na nás

Projekt - JE TO NA NÁ
S je určený pre
mladých dospelých
z Domova na
polceste,
ktorý
sme
mohli
zorganizovať vďaka Na
dácii SPP. Aj
tento raz sme sa za
merali na ich
proces osamostatnenia
sa po odchode
z Centra pre deti a
rodiny (CDR) a
Reedukačného centra pr
e deti a rodiny
(ReCDR). Jednou z no
sných aktivít
víkendového pobytu je
program „Do
života s anjelom str
ážnym.“ Ide o
simuláciu odchodu mlad
ého dospelého
z CDR a ReCDR, kd
e v priebehu
niekoľkých kôl mladí
dospelí riešia
problémy
spojené
s
bývaním,
nakupovaním a prácou
. Všetci sú cez
tieto kolá vedení k
zodpovednému
prístupu a finančnej gram
otnosti.

Projekt - JE TO NA
NÁS má svoje
pokračovanie. V polov
ici októbra sme
zorganizovali druhú vík
endovku. Počas
troch dní sme intenzívn
e pracovali na
praktických kompetenc
iách každého z
účastníkov.
S
využitím
techník
modelových situácii a
hraní rôznych
rolí, si účastníci vysk
úšali - ako má
vyzerať napr. pracov
ný pohovor,
vhodné a nevhodné
oblečenie na
pohovore,
nácvik
telefonického
rozhovoru pri hľadan
í si práce, či
vytvorenie si vlastného
životopisu. Oba
víkendové projekty bo
li zaujímavou
skúsenosťou, pretože
týmto zážitkom
získali hodnotný nácvik
pre ich budúci
rast.
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Centrum pre deti a rodiny
KOŠICE

CENTRUM PRE DETI A RODINY
vykonáva opatrenia podľa § 45 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a o sociálnej kuratele. Účelom centra je vykonávanie opatrení
dočasne nahrádzajúcich dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo
náhradné rodinné prostredie. Centrum vykonáva opatrenia pobytovou formou
pre deti vo veku 0 do 18 rokov na základe rozhodnutia súdu o nariadení
neodkladného opatrenia a o uložení výchovného opatrenia.

CIEĽOVOU SKUPINOU CENTRA
sú deti, ktoré vyžadujú pomoc pri riešení výchovných, sociálnych a rodinných
problémov, prípadne sú ohrozované správaním člena a členmi rodiny alebo
správaním iných osôb. Deti do 6 rokov sú umiestňované v profesionálnych
náhradných rodinách.
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AKTIVITY -CENTRUM PRE
DETI A RODINY KOŠICE
Dňa 13.01.2021 sme využili zasnežené
nie na
n vyšantenie sa a guľo
a
popoludnie
guľovačku
na
záhrade
de v našom
našššom zariadení.
Postavili
nášho prvého
tohtoročného
avilii sme
me
ea
aj nášh
n
rvého ttohtor
oht
h
snehuliaka.
lia
aka
ak
ka
a.
Takisto
spoločne poupratovali
naše
kis
sme ssp
pratova na
priestory.
ory.
ry
y
S blížiacim
sa sviatkom zaľúbených
acii
aľúb
ľúb ých
h sme
vyrábali valentínky pre všetkých čo máme
radi.
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AKTIVITY -CENTRUM PRE
DETI A RODINY KOŠICE

Vďaka programu Zelen
é oázy, ktorý organizu
je
Nadácia Ekopolis s
finančnou podporou
spoločnosti SLOVNAFT
, a.s. sa nám podarilo
nakúpiť viac ako 80 rô
znych drevín, z ktorýc
h
sme vytvorili čučorie
dkový záhon, malý sa
d
ovocných stromov, plo
t z ríbezlí, malín a arón
ii,
ružový záhon, vstupný
briežok plný farebných
okrasných drevín ako
aj časť s exotickými
kríkmi. Vďaka Nadácii
Volkswagen Slovakia sa
nám podarilo premeniť
našu záhradu a vytvoriť
tak atraktívnejší pries
tor pre deti a rodiny
.
Mohli sme zakúpiť ho
jdačku a pyramídu do
hracej časti, spolu s pa
rkovými lavičkami. Do
úžitkovej časti sme vď
aka grantu z Nadácie
Volkswagen
Slovakia
mohli
nainštalovať
vyvýšené záhony, pare
nisko a systém na zber
dažďovej vody a zavlažo
vanie.
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AKTIVITY -CENTRUM PRE
DETI A RODINY KOŠICE

Dňa 27.07.2021 sme si urobili
celodenný výlet do chrámu v
Klokočov a na ranč Klokočina, kde
sme videli rôzne zvieratká, ktoré
sme mohli pohladkať a zároveň sme
si aj zajazdili na koňoch

Prvé augustové popoludnie sme
využili na rôzne súťaže, ktoré deti
veľmi bavili, a tak mohli ukázať aj
svoju šikovnosť a cieľavedomosť, keď
chcú niečo dosiahnuť.
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AKTIVITY -CENTRUM PRE
DETI A RODINY KOŠICE

Výlety

Počas leta sme sa vybrali
spoznávať krásy Slovenska,
a preto naše kroky
smerovali na Spišský hrad,
kde sme mali možnosť vidieť
veľa zaujímavostí.
Navštívili sme aj Vysoké
Tatry, aj archeologické
vykopávky v Nižnej Myšli.
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AKTIVITY -CENTRUM PRE
DETI A RODINY KOŠICE

Naše deti sa spolu so svojimi
vychovávateľmi zapojili
v septembri do projektu
s nadáciou Volkswagen
a vytvorili takéto nádherné hviezdne
autá.
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AKTIVITY - CENTRUM PRE
DETI A RODINY KOŠICE
Starý Smokovec
V dňoch 28.10. - 31.10.2021, počas
jesenných prázdnin, sme strávili krásne
dni v Starom Smokovci.

Predvianočné pečenie medovníkov
V predvianočnom čase sme sa s deťmi
dohodli, že si pripravíme chutné koláčiky
na vianočné leňošenie. Rozhodli sme sa
upiecť linecké koláčiky. Deti dostali
zásterky a následne vytvorili chutné
cesto, ktoré vykrajovali, upiekli a nakoniec
ich potreli s lekvárom a spojili. Za odmenu
sme si na niektorých pochutili a potešili
sa z výsledku našej práce.

Vianoce 2021
Druhý sviatok vianočný sme už
nepozerali len rozprávky, ale voľný
čas
sme
spolu
s
našou
vychovávateľkou využili na chvíľku
kreativity. Rozhodli sme sa preto
vytvoriť si vlastné tričká tak, že sme
si na tričká nakreslili naše obľúbené
rozprávkové postavy.
Dňa 27.12.2021 sme sa na dvore
DORKY sánkovali a hrali hokej.

Výročná správa DORKA, n.o. - PREŠOV

AKTIVITY - PREŠOV
Napredovanie
Neformálne
vzdelávanie,
ktoré
je
zamerané na zlepšenie finančného
hospodárenia a budovanie zdrojov, ktoré
môžu našim prijímateľom pomôcť pri
vymanení sa z chudoby.
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záhrada
munitná z
zá
áhra
Prijímatelia
nášho
zariadenia
majú
jímatelia
mat lia
náš
zar
z
a
maj
a
ajú
možnosť
rozvíjať
pracovné
zručnosti
ožnosť rozv
víjíjjať
ví
víj
ať ssvoje
vo
o e prac
oj
rac
é zruč
zru
zručnos
ost
os
aj prácou
našej
ou v n
na
ašej
šej
še
šej
e záhradke,
áhradke
ra e, kd
kde
e si môžu
vypestovať
zdravú
chutnú
zeleninu.
ypestovať zdra
zd
ravú
ú a chutn
utnú
ú bio zeleninu
Niektorí
iektorí
orí sa už
ž s p
prácou
u na záhrade v
niektorých
minulosti
t stretli,
tli al
ale
e pre
e n
ni
iektorých
ie
h je
j to
nová
môžu
tak
ová skúsenosť
sť a m
mô
ôž sa ta
ôžu
ak
k nau
naučiť niečo
nové,
budúcnosti
môžu
pri
ové,
é čo
o v b
budúcn
cno
osti mô
ôžu využ
využiť pr
realizácii
svojej
vlastnej
záhradky.
ealizácii svoj
o ej
oj
e v
vlast
tn
nej
e záhra
ej
adky. Na jarr sa
pripravuje
pôda v zá
záhradke
dk pr
r
ripravuj
vuj
ue n
na sadenie
en e a
zelenina,
ako
napríklad
následne
s ed
ssa sadí ze
e ina
eleni
a, ak
ko napríkl
n
príklad
paradajky,
cukety,
cibuľa,
reďkovka,
šalát,
aradaj
daj
ak
aj
ky,, c
ky
cuk
cukety
ke
ety, cibuľ
c
ľa, reďk
ďkov
kovka
a, šalát
al t
či m
lete
jeseň
tešíme
mäta. V le
ete a na
e
et
a jes
seň
ň sa u
už te
e
ešíme
z
vypestovanej
zeleniny,
e ze
úr dy v p
úrody
podobe vype
v
e
estova
ane
an
nej
ej
eleniny
len y
medzi
rodiny
našom
k
ktorá
sa ro
rrozdelí
ozde
delí medz
m
zi rodin
iny
ny v n
našo
ašom
aš
š m
centre.
re
Stavanie snehuliakov
Mimoriadny stav v našej krajine obmedzil
skupinové aktivity v našom zariadení
DORKA Prešov, avšak vzťahy medzi deťmi
a ich rodičmi sa sociálni pracovníci snažili
utužovať naďalej. V rámci dodržania
všetkých nariadených opatrení sa im však
podarilo spoločne vytvoriť zopár nových
kamarátov zo snehu.
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AKTIVITY - PREŠOV
Modlitba pri vyložení Eucharistie
Okrem slávenia liturgií sv. Jána
Zlatoústeho a modlitby ruženca s deťmi
majú možnosť prijímatelia a pracovníci
nášho centra v Prešove pobudnúť chvíľu
v tichu a rozjímavej modlitbe pri vyložení
Eucharistie. Takto môže každý z nich
zveriť svoje ťažkosti, trápenia, či bolesti
Ježišovi, ktorý je viditeľne sprítomnený.
Zväčša v prvý piatok v mesiaci alebo v
iný deň sa koná aj požehnávanie celého
centra po adorácii. Takisto si prijímatelia
môžu prísť do kaplnky nabrať svätenú
vodu, ktorú svätíme viackrát do roka.

Medzinárodný deň detí
Medzinárodný deň detí, oslávili deti z
nášho centra v Prešove spolu s rodičmi
aktivitami, ktoré boli pre nich pripravené v
rámci zábavného popoludnia. Školáci a
predškoláci si mohli zmerať sily v rôznych
súťažiach, kde sa spoločne zasmiali a
zabavili. Menšie deti si spolu zaspievali a
zatancovali. Tiež ich čakala rozprávka o
troch prasiatkach a spoločné kreslenie
kriedami. V závere programu dostali
všetky deti malú odmenu.
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AKTIVITY - PREŠOV
Mikuláš
Aj napriek nepriaznivej pandemickej
situácii do nášho centra v Prešove
dorazil Mikuláš, aby potešil všetky deti
balíčkami od spoločnosti McDonalds.
Balíky deťom vyčarili úsmev na tvári a
spríjemnili im deň.

V roku 2021 sme zrealizovali aj:
- spoločnými silami s prijímateľmi sme
zveľadili a oživili spoločnú kuchyňu v
najnižšom štandarde novým obkladom.
Kachličkami sme kuchyňu oživili a dosiahli
hygienickejšie prostredie,
- skrášlili sme jednu z chodieb v zariadení
prostredníctvom hygienického maľovania.
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AKTIVITY - ZVOLEN
Klub domácich úloh

Víkendová pracovná terapia

Všetkým žiakom je poskytnutý priestor na
doučovanie v poobedňajších hodinách,
počas celého týždňa. Deti majú príležitosť
pripraviť sa na vyučovanie za pomoci
našich zamestnancov. Nielen my, hlavne
samotné deti sa cítia spokojne, keď idú na
vyučovanie pripravené.

Počas prázdnin a víkendov sa na
nenáročných
pracovných
úlohách,
realizovaných v exteriéri nášho zariadenia
podieľajú aj staršie deti z našej pobočky.

Klub spoločenských hier
Jednou z aktivít, ktorú vykonávame v
rámci zariadenia je klub spoločenských
hier, do ktorej sa zapájajú aj rodičia detí, čo
nás veľmi teší.
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AKTIVITY - ZVOLEN
Deň matiek
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Posledný deň školského vyučovania
bol vo zvolenskej pobočke opäť trochu
výnimočný. Veľkí ale aj menší školáci
boli odmenení za svoju celoročnú
snahu a aktivitu, z čoho mali veľkú a
neskrývanú radosť.

Projekt O - tvorenie
Zámerom prebiehajúceho projektu „Otvorenie“ je realizácia tvorivej činnosti v
našej pobočke vo Zvolene, za účelom
posilnenia psychického zdravia žien.
Jednou z možností ako pomôcť ženámmatkám, je podpora vyjadrovania ich
emócií,
obnova
pocitov
bezpečia,
schopnosti opäť dôverovať a podpora ich
sebahodnoty. Usilujeme sa preto o
pravidelné stretávanie sa s lektorom, ktorý
bude pomáhať ženám v procese tvorby
identifikovať skryté emócie a uvedomovať
si svoje pocity. Realizácia projektu
prebieha vďaka získanému grantu od
Nadácie Tesco - v programe „Vy
rozhodujete, my pomáhame“ .
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AKTIVITY - ZVOLEN
Návšteva aquaparku
Vďaka veľkorysosti p. Matinu, majiteľa
Aquatermalu v Dolnej Strehovej sa nám
aj v roku 2021 podarilo bezplatne
sprostredkovať rodinám zo zvolenskej
pobočky
celodennú
návštevu
vychýreného aquaparku.
Deti s obrovskou radosťou vyskúšali
všetky dostupné atrakcie, zapojili sa aj
do programu a súťaží animátorov.

V roku 2021 sme vo Zvolene zrealizovali aj nasledovné činnosti na skrášlenie
našej pobočky:
odstraňovali sme havarijný stav z dlhodobo zatekajúceho sprchovacieho kúta v
kúpeľni,
obnovili sme interiér a exteriér,
namontovali sme dverovú striešku nad bytovou jednotkou

Výročná správa DORKA, n.o. - RUŽOMBEROK
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AKTIVITY - RUŽOMBEROK
Ranná komunita
zamestnanosti prijímateľov
Z dôvodu vysokej nezamestnanosti
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zariadení. Táto aktivita vn
vnáša prijímateľov a
zamestnancov na rodinnú
úroveň, čo je jedna z
ú úr
hlavných priorít tunajšieho zariadenia.

Duchovné aktivity
Pri realizovaní aktivít pre prijímateľov v zariadení
nezabúdame ani na duchovnú stránku. Duchovné
aktivity vykonávame v kaplnke v zariadení a konajú
sa v nej rímsko katolícke sväté omše, ktoré vykonáva
duchovný zariadenia otec Juraj Malý, SDB, dobrovoľník zariadenia. Považujeme ich za dôležitú
súčasť duchovného života prijímateľov, nakoľko
výraznou mierou prispievajú k harmonickému a
vyrovnanému prežívaniu.
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AKTIVITY - RUŽOMBEROK
Chovateľský krúžok
Oproti prvým dvom rokom sa naša chovateľská
stanica niekoľkonásobne rozrástla. Akvaristický
krúžok sa v roku 2021 rozrástol na chovateľský
krúžok. Pribudli nám granivorné spevavce - pár
kanárikov so žiarivými farbami a nádherným spevom
a hlodavce – škrečkovia s charakteristickým pestrým
sfarbením. Chlapci sa o zvieratá starajú každý deň
pravidelným kŕmením a raz do týždňa aj poriadnym
čistením klietok, akvárií a búdok. Nedávno pribudlo
aj nové akvárium s rybičkami. Chlapci už vedia, že
starostlivosť musí byť precízna nakoľko pracujú so
živým tvorom.

Pestovateľské práce a komunitná záhrada
Naši prijímatelia si počas tohto roka začali pestovať v
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AKTIVITY - RUŽOMBEROK
Práca v cyklodielni
Naša cyklodielňa poskytuje prijímateľom priestor a
technické vybavenie na svojpomocnú opravu starých
bicyklov, ktoré začali pod odborným vedením
duchovného zariadenia a v rukách našich
prijímateľov znova fungovať. V cyklodielni zdieľame
medzi sebou nielen znalosti, ale aj skúsenosti a jeden
od druhého sa učíme v príjemnej atmosfére.

Prehliadka súkromnej Strednej odbornej školy
Saleziánskej - svätého Jozefa Robotníka
Niektorým prijímateľom, ktorí majú ukončené len
základné vzdelanie, resp. nedokončili učňovské
vzdelanie z rôznych príčin sme zabezpečili
prehliadku danej školy.
Vzdelávacie aktivity napokon pomáhajú prijímateľom
nielen efektívnejšie využiť čas strávený v zariadení,
ale aj zlepšiť kvalitu ich ďalšieho života .Vzhľadom k
aktuálnej epidemiologickej situácií bol deň
otvorených dverí realizovaný individuálne, pre
vopred nahlásených záujemcov. Prehliadku školy
nám zrealizoval spoluzakladateľ školy otec Juraj
Malý, SDB, - dobrovoľník tunajšieho zariadenia.

Výročná správa DORKA, n.o.
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AKTIVITY - RUŽOMBEROK
Varenie guľášu
Dňa 3. júla 2021 sme tradične ako každý rok
usporiadali obľúbenú akciu našich prijímateľov a to
varenie guľášu. Na tento deň sa každoročne
prijímatelia tunajšieho zariadenia veľmi tešia. Počas
dňa sme im pripravili aj množstvo športových aktivít.
Celé popoludnie nám spríjemňovala dobrá hudba,
teplé počasie a samozrejme vôňa guľášu a ďalších
dobrôt, ktoré sme si pre našich prijímateľov
prichystali. Súčasťou podujatia bolo aj blahoželanie
jubilantom, pretože oslava narodenín je jedinečnou
možnosťou
ako
príjemne
prekvapiť
našich
prijímateľov. Všade vládla príjemná a veselá
atmosféra a už teraz sa prijímatelia tešia na ďalšie
posedenie pri guľáši
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AKTIVITY - RUŽOMBEROK
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V roku 2021 sme v Ružomberku zrealizovali aj:
rekultiváciu prednej záhradky

svojpomocne postavený prístrešok na bicykle

svojpomocne zmontovaný záhradný fóliovník
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DORKA V MÉDIÁCH

05.02.2021 - RTVS - Reportáž o DnPC Správy z regiónu
25.11.2021 - PRAVDA - Článok o DORKE,
aktivitách a štedrej pomoci od
zákazníkov LIDL
23.12.2021 - Správy RTVS
24.12.2021 - TV LUX - Relácia Nablízku

Dňa 3. Apríla 2021, bol na STV 2
odvysielaný dokumentárny film „Dom
na pol ceste“ o zakladateľovi
tunajšieho sociálneho zariadenia
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Finančná správa
Rok 2021
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Na spolufinancovaní DORKA,
n.o. sa podieľali

Ďakuj
u
ujeme
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MESTO KOŠICE POĎAKOVANIE

Počas celého roka 2021 bolo fungovanie nášho zariadenia ovplyvnené pandémiou
COVID 19. Plynule sme prešli z druhej do tretej vlny a museli sme zavádzať prísne
proti pandemické opatrenia. Mnohí naši prijímatelia sa dostali do nepriaznivej
situácie v súvislosti so šírením infekcie koronavírusu. V centre Dorka boli prijaté
rôzne opatrenia, ktorými sme sa snažili vplývať na odchody obyvateľov nášho
zariadenia, vytvárali sme podmienky na zotrvanie v centre, poskytovali sociálne
poradenstvo.
Vďaka poskytnutému finančnému príspevku od Mesta Košice (Potraviny a
dezinfekcia pre DORKA, n.o.) sme mohli pre našich prijímateľov sociálnych služieb
zabezpečiť dostatok trvanlivých potravín, chladených výrobkov, dezinfekčných a
ochranných prostriedkov. Medzi našich obyvateľov a zamestancov sme
distribuovali počas celého roka cca 8 000 respirátorov, aby sme ochránili ich
samotných, aj obyvateľov mesta Košice. Počas veľkonočných a vianočných sviatkov
sme im zabezpečili potravinové balíčky, aby sme znížili ich mobilitu v čase, kedy je
zvýšený počet nakupujúcich v obchodoch. Podarilo sa nám nainštalovať ďalšie
dezinfekčné stojany a bezdotykové dávkovače dezinfekcie. Zabezpečili sme pre
všetkých dostatočné množstvo dezinfekčných a čistiacich prostriedkov na ich
ubytovacie jednotky. Zaviedli sme tiež prísne hygienické opatrenia, ktoré sa ukázali
ako efektívne pri šírení vírusu.
Všetky poskytnuté finančné prostriedky boli použité v súlade so zmluvnými
podmienkami a to na zamedzenie šírenia ochorenia COVID 19 a ochrany zdravia
obyvateľov a zamestnancov DORKA, n.o. a taktiež aj občanov mesta Košice.
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PODEĽ SA A POMÔŽ

V septembri r. 2020 sme s nadšením
prijali správu o poskytnutí pomoci od
spoločnosti Lidl SR v rámci programu
zbierky potravín Podeľ sa a pomôž,
ktorú sme naplno vyplnili v 3 naších
zariadeniach DORKA, n.o.
Od septembra r. 2020, ale aj počas celého
r. 2021 mali zákazníci možnosť prispieť
časťou svojho nákupu pre tých, ktorí si
nemôžu dovoliť to, čo oni. Darovať mohli
akékoľvek trvanlivé potraviny, ktoré
následne vedúci predajne odovzdali v
týždenných intervaloch zariadeniam v
Košiciach, Zvolene a Ružomberku.
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POČAS ADVENTU NÁM
POMÁHALI..

OZ Otcovo srdce

SPŠ elektrotechnická

pán Vraník

McDonald´s
MČ Myslava

OA v Prešove

CANCOM - Matúš Čopík

Johnson Control

Deutsche Telekom IT Solutions
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Naši podporovatelia 2021
FIRMY, ORGANIZÁCIE A NADÁCIE
SKANSKA
Agentúra Lucas, s.r.o.
TSB Projekt, s.t.o.
Subway
Dedoles
MČ Myslava
ZŠ Ždaňa
ZŠ Postupimská 37, Košice
Gymnázium Šrobárová 1, Košice
SPŠ elektrotechnická
Spojená škola sv. košických
mučeníkov
UPJŠ
PPD Services, s.r.o.
RYBA Košice
Johnson Control
OZ Otcovo srdce
Vojenské lesy MO SR
Mestská časť KVP
Nadácia SPP
Nadácia Volskwagen Slovakia
Nadácia EPH
Nadácia Slovenskej sporiteľne
Nadácia Ekopolis
PONTIS

JEDNOTLIVCI
Bartoš Kamil
Čopík Matúš
Fajdelová Slávka
Fiľ Karol
Grešová Anna
Hric Štefan
Sabolová Ivona
Hutníková Marta
Hutníková Slávka

Ivanoc Roman
Jurová Katarína
Kobulek Peter
Kobzošová Petra
Kolesár Martin
Kováčová Katarína
Lehota Tomáš
Lukáč Igor
Mauritzová Mária
Mízla Tomáš

Narcišinová Cecília
Nížniková Marianna
p. Bernátová
p. Čižmár
p. Gallo
Pánisová Renáta
Pigula Pavol
rod. LichardováOmastová
Rončárová Terézia
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Sanay Marek
Smyková Veronika
Sopko Martin
Spyrková Viktória
Stolárik Kamil
Straka Martin
Strmeková Pavla
Suchanič František
Šalová Monika
Tešliar Jaroslav

Tyrpáková Alena
Vaľo Peter
Verbovská Simona
Žáková Dominika

DORKA, n.o.
Hemerkova 28
040 23 Košice

www.centrumdorka.sk
info@centrumdorka.sk
FB/centrumdorka
SK5131000000004360005604

