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Predslov 

  Ta to informac na  spra va je maly m prehľadom o c innosti zariadenia a údalostiach, ktore  

na s  z ivot spreva dzali, a tiez  poskytúje prehľad o nas ich pla noch, ktory mi chceme dosiahnúť 

vys s iú ú roven  poskytovania komplexny ch slúz ieb klientom.  

  Nas e zariadenie je zapojene  do na rodne ho projektú deins titúcionaliza cie 

a transforma cie syste mú socia lnych slúz ieb. Rok 2016 bol období m prí pravy na vy zvú na 

poda vanie z iadosti o NFP. 

  Koncom roka 2015 sme zariadili terapeúticke  centrúm, ktore  sme rokú 2016 naplnili 

z ivotom. Nas i prijí matelia socia lnej slúz by mohli v ra mci voľnoc asovy ch aktiví t vybrať medzi 

hrnc iarstvom, tkaní m, pra coú v cvic nej kúchyni a iny mi zaújí mavy mi aktivitami. Zú c astnili sa 

ro znych s portovy ch, kúltú rno-spoloc ensky ch podújatí , ako aj doma cich i zahranic ny ch 

rekreac ny ch pobytov. 

  Poc as cele ho roka sme pre zamestnancov a klientov zabezpec ovali súperví ziú. Udrz iavali 

sme kontakty s partnersky mi zariadeniami z okolia a zo zahranic ia. Pripravovali a poda vali sme 

z iadosti o granty, ale aj projekty v ra mci s trúktúra lnych fondov EU , teraz c aka me na schva lenie.  

  Podnikli sme prve  kroky v zavedení  s tandardov kvality v poskytovaní  socia lnych slúz ieb, 

sú bez ne sme vynaloz ili veľke  ú silie do pra ce s komúnitoú, lebo bez toho nie je moz ne  dosiahnúť 

na s  dlhodoby  cieľ: socia lnú inklú ziú. 

  Nas e zariadenie sa nacha dza v období  veľky ch premien. Vs etci verí me, z e spoloc ny m 

ú silí m zriaďovateľa a zariadenia sa podarí  dosiahnúť vyty c ene  ciele a v nasledovnom období  

búdeme poskytovať socia lne slúz by na vysokej ú rovni. 

 

 

          Mgr. VERES Tibor 
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Za kladne  ú daje 

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V OKOČI-OPATOVSKÝ SOKOLEC 

Adresa: Kas tieľska 46, 930 28 Okoc  

Tel: +421 31 555 8102 

Mobil: +421 905 730 263 

Fax: +421 31 553 0444 

IČ O: 00 596 485 

DIČ : 2021003017 

web: www.dssokoc.sk 

facebook: facebook.com/domov-socialnych-slúzieb-okoc 

e-mail: dssokoc@zúpa-tt.sk 

zriaďovateľ: Trnavsky  samospra vny kraj 

 

RIADITEĽ 

Mgr. VERES Tibor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORI: 

Kolektí v zamestnancov DSS Okoc -Opatovsky  Sokolec 
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Pracoviska  zariadenia 

SÍDLO ZARIADENIA „KAŠTIEĽ“    

Kas tieľska úl. 46 

930 28 Okoc -Op. Sokolec 

 Tel. +421 31 555 81 02 

Mobil: +421 905 730 263 

TERAPEUTICKÉ CENTRUM  vedúca: Bc. CSÉMI Andrea 

Sokolecka  úl. 12/77 

930 28 Okoc  

 Tel. +421 31 550 16 15 

DOMÁCNOSŤ „V-HOUSE“   

Kvetna  úl. 119/1 

930 28 Okoc  

 Mobil: +421 902 487 772 

DOMÁCNOSŤ „T-HOUSE“   

Dlha  úl. 12 

930 28 Okoc  

 Mobil: +421 902 073 003 

STRAVOVACIA PREVÁDZKA  vedúca: LUKOVICSOVÁ Karolina 

Hlavna  úl. 716 

930 28 Okoc  

 Mobil: +421 918 974 950 

 

Prehľadná situácia objektov zariadenia v Okoči 
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Histo ria zariadenia 

 

  Histo ria zariadenia siaha do rokú 1953, kedy Č eskoslovenska  repúblika pridelila pre 

ú c ely Detske ho os etrovateľske ho ú stavú neskoroklasicisticky  kas tieľ v Opatovskom Sokolci z 

drúhej tretiny 19. storoc ia. Opatovsky  Sokolec od rokú 1976 tvorí  administratí vnú sú c asť obce 

Okoc  so samostatny m katastra lnym ú zemí m. Obec ma  pribliz ne 3900 obyvateľov (Okoc  cca. 

2650, Opatovsky  Sokolec cca. 1250 obyvateľov). Obc ianska, technicka  vybavenosť a slúz by v obci 

sú  na vysokej ú rovni.  

  Starostlivosť o deti s menta lnym postihnútí m spoc iatkú vykona vali rehoľne  sestry. 

V kmen ovej knihe je zaznamenany ch 17 mien s da túmom 1953, no kapacita dosiahla postúpne 

az  78 miest. V sú vislosti so zvys ovaní m kapacity zariadenia sa jeho zamestnancami sta vali aj 

obyvatelia obce. Vekova  hranica koedúkovane ho domova bola postúpne úpravovana  na 15, 18 

potom na 26 rokov. Na zov ins titú cie bol zmeneny  na U stav socia lnej starostlivosti pre menta lne 

postihnútú  mla dez . Po dovr s ení  vekovej hranice klienti boli premiestn ovaní  do iny ch ins titú cií  

pre z eny alebo múz ov úz  oddelene. Ty mto docha dzalo k pretrhaniú dlhoroc ny ch priateľsky ch 

vzťahov medzi klientmi navza jom, taktiez  vzťahov medzi klientmi a zamestnancami. 

  V 80-tych rokoch sa zac ali stavebne  ú pravy priestorov. Na mieste stary ch hospoda rskych 

búdov vyra stla nova  búdova a realizovali sa aj tere nne ú pravy. V podkroví  starej búdovy boli 

vytvorene  úbytovacie priestory pre dievc ata . V rokú 1984 rehoľne  sestry opústili kas tieľ a od tej 

doby starostlivosť o klientov vykona vajú  zamestnanci z obce a z blí zkeho okolia. Postúpne bol 

rozs í reny  zdravotny  ale aj vy chovny  ú sek (teraz úz  ú sek ergoterapeútov) s cieľom zvy s enia 

kvality poskytovany ch slúz ieb ako aj z ivotnej ú rovne klientov. Kapacita zariadenia bola zní z ena  

na 66 oso b. 

  V rokú 1991 zariadenie dostalo pra vnú súbjektivitú a pres lo k húma nnemú na zvú 

"domov". Dnes ny  na zov je poúz í vany  od delimita cie k TTSK v rokú 2004. 

  Sú c asnú  podobú objekt zí skal v rokú 1993, kedy bola dokonc ena  nova  búdova. V 

res titúc nom konaní  bol majetok s lesoparkom s rozlohoú 6,8 ha vra teny  do sú kromne ho 

vlastní ctva, vs etky pozemky, búdova kas tieľa a stara  hospoda rska búdova teda nie sú  majetkom 

TTSK. Majetkom samospra vneho kraja je nova  búdova a niekoľko maly ch stavieb, avs ak sú c asne  

úz í vanie priestorov nie je os etrene  relevantny m zmlúvny m vzťahom. Uvedena  skútoc nosť je 

jedny m z do vodov, prec o vedenie TTSK a DSS Okoc  zac alo hľadať nove  ries enie pre zvys ovanie 

ú rovne kvality z ivota klientov. 

  Vy znamnoú, no veľmi nes ťastnoú údalosťoú bol poz iar v rokú 2007, ktory  spo sobil 

rozsiahle s kody v objekte kas tieľa. Poz iar nas ťastie obis iel bez tragicky ch na sledkov – poc as 

evakúa cie obyvateľov a majetkú útrpel mens ie zranenie iba jeden zamestnanec zariadenia. Na 
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za klade vys etrovania v oficia lnej spra ve je úvedene , z e poz iar bol spo sobeny  nes pecifikovanoú 

porúchoú elektricke ho vedenia. Po tejto údalosti pris li za sadne  zmeny v z ivote klientov. Búdova 

samotne ho kas tieľa sa úz  nevyúz í va. Stravovacia preva dzka s persona lom bola presúnúta  do 

prenajaty ch priestorov Poľnohospoda rskeho drúz stva Okoc –Sokolec v septembri 2007. 

Ubytovacie a ďals ie slúz by klientom trvale pripú tany ch na lo z ko boli od ma ja 2007 do novembra 

2014 poskytovane  v c asti miestnej s ko lky v Opatovskom Sokolci. Tú to c asť materskej s koly 

s priľahly m pozemkom TTSK za ú c elom zí skania nehnúteľnosti k procesú deins titúcionaliza cie 

odkú pil od obce Okoc  spolú s ďals í mi pozemkami v Okoc i, Opatovskom Sokolci a Topoľní koch. 

V sú c asnom, prechodnom období  zariadenie prenají ma dva rodinne  domy v Okoc i na by vanie 

klientov. 
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Investí cie a organizac ne  zmeny po rokú 2007 

 

  Po poz iari v rokú 2007 je zariadenie dodnes riadene  v krí zovom rez ime. Pre 

zabezpec enie poskytovania socia lnych slúz ieb popri vykonaní  niekoľky ch organizac ny ch zmien 

zriaďovateľ zariadenia postúpne investúje do kú py novy ch nehnúteľností . Čely  tento postúp je 

vy sledkom jednoznac ne ho rozhodnútia zriaďovateľa a vedenia domova zapojiť sa do Na rodne ho 

projektú Deins titúcionaliza cie a transforma cie syste mú socia lnych slúz ieb realizovane ho vďaka 

podpore z Eúro pskeho socia lneho fondú.  

  Po nes ťastnej údalosti a na slednom komplikovanom z ivote klientov v area li kas tieľa je 

ich z ivot organizovany  tak, aby va c s inú svojho voľne ho c asú mohli stra viť mimo zariadenia. Nas a 

spolúpra ca bola rozs í rena  v oblasti s portovy ch aktiví t v ra mci medzina rodne ho hnútia 

s pecia lnych olympia d, do ktore ho sme sa zapojili úz  v rokú 2004.  

  Pravidelne sa zú c astn újeme ro znych kúltú rnych podújatí  v blí zkom aj s irs om okolí . 

Kaz doroc ne organizújeme pre klientov ro zne rekreac ne  a pobytove  za jazdy doma i v zahranic í , 

do ho r i k morú.  

  Pre nas ich klientov hľada me ro zne prí lez itostne  pracovne  aktivity alebo briga dy v obci, 

jeden klient sa zamestnal v poľnohospoda rstve, drúhy  bol zapojeny  do programú 

verejnoprospes ny ch pra c pri obecnom ú rade. 

  S cieľom aktivizovať komúnitú participújeme na projektoch s partnersky mi 

organiza ciami. Zapa jame sa do grantovy ch vy ziev s cieľom zvys ovania ú rovne poskytovanej 

socia lnej slúz by. V ra mci konzorcií  sa zapa jame do na rodny ch aj cezhranic ny ch projektov 

zamerany ch na socia lnú inklú ziú obc anov v regio ne a rozvoj poskytovany ch slúz ieb.  

  Od rokú 2014 ma me v prena jme 2 rodinne  domy na zabezpec enie by vania pre 25 

klientov. V rodinnom dome na Dlhej úl. v miestnej c asti Opatovsky  Sokolec by va 14 klientov. Dom 

s priľahly m pozemkom zariadenie prenají ma od ref. kresť. cirkvi, cirkevne ho zború Op. Sokolec. 

Na úl. Kvetnej v Okoc i by va 11 obyvateľov v rodinnom dome, ktory  ma me v prena jme od 

sú kromnej osoby. 

  Od okto bra 2015 preva dzkújeme terapeúticke  centrúm – tvorive  dielne. V objekte mo z ú 

nas i klienti, ale aj externí  za újemcovia pracovať v tka c skej a hrnc iarskej dielni a cvic nej kúchyni. 

Ty mto posiln újeme moz nosti ergoterapeútov k aktiviza cii klientov. 

  S cieľom vyries enia by vania nas ich klientov zriaďovateľ investoval do kú py 

nehnúteľností  v Okoc i (3 pozemky), v Opatovskom Sokolci (1 pozemok) a v Topoľní koch (1 

pozemok). V Op. Sokolci sa poc í ta s rekons trúkcioú búdovy by valej materskej s koly a 

novostavboú, na ostatny ch pozemkoch s vy stavboú novy ch objektov vz dy na by vanie pre 2x6 
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klientov v bytovy ch jednotka ch so samostatny m vchodom a úniverza lnym navrhovaní m. Ty m 

búde vytvorene  by vanie v Okoc i pre 36 klientov, v Opatovskom Sokolci pre 12 a v Topoľní koch 

pre ďals í ch 12 klientov. Okrem toho sa pla núje dlhodoby  prena jom bytú v júz nej oblasti kraja 

pre 6 klientov so zameraní m na úplatnenie sa na otvorenom trhú pra ce.  

  Pre zabezpec enie chodú administra cie a riadenia z ivota zariadenia mienime kú piť 

búdovú v centre obce, ktore  búde sí dlom zariadenia. Obstaraní m tejto nehnúteľnosti sa vlastne 

úkonc úje prí pravna  fa za zo strany TTSK k ú spes ne mú dokonc eniú procesú DI v DSS Okoc . 

  Vys s ie opí sane  organizac ne  zmeny boli vykonane  sí ce aj z iny ch do vodov, ale v znac nej 

miere podporili proces deins titúcionaliza cie na s ho zariadenia. Nas i klienti sa c oraz viac 

streta vali s obyvateľmi obce, zapa jali sa do z ivota komúnity. Ta  ich postúpne akceptúje, úz  sa ich 

neboja osloviť, porozpra vať sa s nimi, dokonca vyúz iť ich schopnosti v ro znych pomocny ch 

pra cach. Aktiviza cia klientov a ich prí tomnosť v komúnite prispieva k ich prí padne mú 

úplatneniú sa na trhú pra ce. Pomocoú organizovany ch aktiví t zí skajú  zrúc nosti a skú senosti, 

ktore  mo z ú vyúz iť v bez nom z ivote. Mo z eme kons tatovať, z e sa zac ala pomala  ale postúpna  

prí prava nas ich klientov na bez ny  z ivot v komúnite.  

 

 



ŽIVOT V PRÍPRAVNÝCH DOMÁCNOSTIACH 

Strana 8 

Z ivot v prí pravny ch doma cnostiach 

 

  Rok 2014 znamenal veľkú  zmenú v z ivote nas ich klientov, ale aj samotne ho zariadenia. 

25 klientov bolo presťahovany ch do prenajaty ch rodinny ch domov. Po poc iatoc ny ch obava ch sa 

údoma cnili v novy ch priestoroch a so spokojnosťoú mo z eme skons tatovať, z e tento „pilotny  

projekt deins titúcionaliza cie na s ho zariadenia“ je jeden z najú spes nejs í ch prí behov v histo rii 

domova. 

  Z preva dzkovy ch do vodov boli v doma cnostiach úbytovaní  nas i imobilní  klienti, 

vytvorilo sa im ú túlne , doma ce prostredie. Persona l ma  viac c asú sa im venovať, vytvorila sa 

va c s ia intimita a silnejs ie socia lne vzťahy pre nas ich najviac odka zany ch obyvateľov.  

  Na opac nej strane klientom, ktorí  sú  mobilní , komúnikatí vni, sa otvorili nove  moz nosti 

pre integra ciú do komúnity. Jednodúchs ie nadviaz ú kontakty s obyvateľmi obce, po jdú sami 

nakúpovať, spoloc ne, podľa vlastnej chúti pripravújú  ran ajky, vo dvore mo z ú opekať, alebo len 

si v kľúde posedieť vonkú. Vytvorili sme pre nich by vanie, ktore  sa veľmi podoba  z ivotú v rodine.  

  So svojí m voľny m c asom si kaz dy  naklada  podľa vlastne ho úva z enia. Vyúz í vajú  slúz by 

terapeúticke ho centra, alebo chodia na precha dzky, navs tevújú  svojich kamara tov v ďals í ch 

by vaniach zariadenia, obc as navs tevújú  súsedov, zú c astn újú  sa s portovy ch alebo kúltú rnych 

akcií  v obci. Mo z ú z iť svoj vlastny  z ivot, poma hať sa navza jom, alebo keď to potrebújú , zatiahnúť 

sa do svojej intí mnej zo ny. 
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Partnerske  zariadenia 

 

  Nas e zariadenie údrz iava partnerske  vzťahy s viacery mi ins titú ciami podobne ho typú zo 

Slovenska ale aj zo zahranic ia. Partnerske  kontakty sú  orientovane  na s portove  aktivity, kúltú rú, 

voľnoc asove  aktivity a za újmy nas ich klientov.  

 

Nas imi partnermi sú :  

- zo Slovenska 

o  zariadenia v zriaďovateľskej po sobnosti TTSK, hlavne domovy socia lnych 

slúz ieb z okresú Dúnajska  Streda (DSS Medveďov, DSS Horny  Bar, DSS Lehnice, 

DSS Veľky  Meder, DSS Jahodna ) 

o Spojena  s kola Opatovsky  Sokolec 

o DSS Lipka Lipova  

 

- zo zahranic ia 

o Č eska  repúblika 

 U stav socia lní  pe c e Lidman  

 Lidman  91, 394 94 Č ernovice 

 

o Maďarsko 

 E rtelmi Fogyate kosok Otthona Zsira 

 Ra ko czi Ferenc útca 12, 9476 Zsira 

 

 Dr. Go llesz Viktor Rehabilita cio s Inte zet e s A polo  Gondozo  Otthon 

 2643 Dio sjeno , Kaste ly 

 

 Szentgottha rdi Szakosí tott Otthon 

 Húnyadi ú. 29, 9970 Szentgottha rd 

 

o Rúmúnsko 

 Čentrúl de recúperare si reabilitare neúropsihiatrica Bra ncovenes ti 

 Str. Častelúlúi nr. 215, 547130 Bra ncovenes ti 
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o Poľsko 

 Polskie Stowarzyszenie na rzecz Oso b z Niepełnosprawnos cią 

Intelektúalną Koło w Čieszynie 

 úl. Mickiewicza 13, 43-400 Čieszyn 

 

o Nemecko 

 Čaritas-Wohnheim St. Franziskús Rotbach 

 Max-Petzi-Str. 4, 94078 Freyúng 

 

Zahraniční partneri DSS Okoč 
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Za kladne  s tatisticke  a hospoda rske úkazovatele zariadenia za 
rok 2016 

Poc et klientov zariadenia v rokú 2016 bol 59. 

Klienti pocha dzajú  va c s inoú zo za padoslovenske ho regio nú (56 klientov), jeden klient sa narodil 

na strednom Slovenskú, jeden je po vodom z vy chodne ho Slovenska a jeden klient sa narodil 

v severny ch Č echa ch. Priemerna  vzdialenosť, odkiaľ nas i klienti pocha dzajú , je 73,42 km 

(najbliz s ie narodeny  je zo vzdialenosti 5 km, najvzdialenejs í  zo Slovenska z 440 km a z Č eska 

490 km). 

 

Z 59 klientov je 46 múz ov a 13 z ien.  

 

 

34 klientov by va v strediskú domova v „KAS TIEĽ“-i, 14 by vajú  v doma cnosti zvany  „T-HOUSE“ 

a 11 poberateľov socia lnych slúz ieb v doma cnosti „V-HOUSE“.  

 

 

46

13

Klienti DSS Okoč podľa pohlavia

múži

ženy

3414

11

Klienti DSS Okoč podľa miesta 
bývania            

KAŠTIEĽ

T-HOUSE

V-HOUSE
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Priemerny  vek klientov zariadenia je 36,44 rokov. Najstars í  klient ma  74 rokov, najmlads í  22. 

Vekove  zloz enie klientov:  

 

 

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE 

Poc et zamestnancov zariadenia v rokú 2016 bol 57. Na ú sekú spra vy a administratí vy pracúje 6 

zamestnancov, zdravotní cky ú sek ma  29 zamestnancov, ergoterapiú zabezpec úje 8 

zamestnancov (7,5 ú va zkov). Stravovacia preva dzka fúngúje s 4 a technicky  ú sek (pra c ovn a, 

ú drz ba ri, vodic i, úpratovac ky) s 10 zamestnancami (9,5 ú va zkov).  

Priemerny  poc et klientov pripadajú cich na jedne ho odborne ho zamestnanca je 1,616. 

Z celkove ho poc tú 57 zamestnancov 87,7% tvoria z eny (50) a 23,3 % múz i (7).  

Organizac na  s trúktú ra DSS Okoc  tvorí  prí lohú tohto materia lú. 
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HOSPODÁRSKE UKAZOVATELE 

Zariadenie, ako rozpoc tova  organiza cia v zriaďovateľskej po sobnosti TTSK hospoda ri 

s financ ny mi prostriedkami z vlastny ch zdrojov a dota ciami z rozpoc tú samospra vneho kraja. 

Vlastne  prí jmy DSS v rokú 2016 predstavovali 163 818,08 EUR. Z toho 146 666,96 EUR c inili 

platby od klientov (za úbytovanie, socia lne slúz by, stravovanie atď.), 12 136,29 EUR za 

stravovanie, sponzorske  dary vo vy s ke 489,50 EUR a 4 525,33 EUR c inili prí jmy z iny ch zdrojov. 

Vy s ka dota cie z TTSK v rokú 2016 predstavovala 674 385,66 EUR. Čelkove  prí jmy zariadenia 

v rokú 2016 ty m dosiahli hodnotú 838 203,34 EUR. 
 

PRÍJMY DSS OKOČ V ROKU 2016     € 

POPLATKY ZA UBYTOVANIE 17 611,79 

Poplatky za služby (upratovanie, pranie) 8 746,93 

Poplatky za sociálny služby 51 555,64 

Poplatok za stravu 68 752,60 

POPLATKY KLIENTOV ČELKOM 146 666,96 
  

POPLATOK ZA STRAVU - zamestnanci a cúdzí  
stravní ci 

12 136,29 

  

DARY 489,50 
  

OSTATNE  PRI JMY 4 525,33 
  

VLASTNÉ PRÍJMY DSS OKOČ 163 818,08 
  

 DOTÁCIA TTSK Z DAŇOVÝCH PRÍJMOV 674 385,26 
  

CELKOVÉ PRÍJMY DSS OKOČ v r. 2016 838 203,34 
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Pla ny DSS Okoc  v rokú 2017 

  Pre zvys ovanie ú rovne poskytovanej socia lnej slúz by,  rozs í renie voľnoc asovy ch aktiví t 

a rozvoj schopností  a zrúc ností  klientov zariadenia dlhodobo podporújeme ro zne formy 

aktiviza cie klientov: 

 samoobslúz nosť klientov – do raz sa kladie na va c s iú samostatnosť, 

 ú prava denne ho rez imú klientov s ohľadom na ich individúa lnú potrebú, 

 zapa janie klientov do preva dzky DSS (prí prava stravy, úpratovanie, pranie, údrz iavanie 

priestranstiev, pomoc pri starostlivosti o iny ch klientov a pod.), 

 aktiviza cia prostrední ctvom poskytovany ch slúz ieb (pracovna  rehabilita cia, pracovne  

krú z ky, voľnoc asove  aktivity, s portove  a kúltú rne aktivity), 

 nove  c innosti slú z iace na prí pravú pre pracovne  zac lenenie (najma  komúnitne  by vanie 

a pomocoú neho rozví jane  aktivity), 

 aktiviza cia prostrední ctvom prí lez itostny ch pracovny ch c inností . 

  Pre zabezpec enie bezproble move ho chodú a zveľaďovania zariadenia v rokú 2017 

pla nújeme realizovať nasledovne  aktivity : 

- po zverejnení  vy zvy na podanie z iadosti o NFP Na rodne ho projektú DI prí prava podkladov k 

projektovej dokúmenta cii 

predpokladany  termí n: febrúa r-aprí l 2017 

- definití vne dokonc enie Transformac ne ho pla nú - podlieha schva leniú zastúpiteľstvom TTSK 

predpokladany  termí n: febrúa r-aprí l 2017 

- presťahovanie kancela rskych priestorov do nove ho sí dla v centre obce 

predpokladany  termí n: aprí l-ma j 2017 

- dokonc enie rekons trúkcie terapeúticke ho centra vybúdovaní m bezbarie rove ho vstúpú do 

búdovy a zavedenie do plnej preva dzky  

predpokladany  termí n: febrúa r-aprí l 2017 

- priebeh ďals ieho vzdela vania zamestnancov a klientov v ra mci Na rodne ho projektú DI 

predpokladany  termí n zac atia procesú: jú n 2017 

- v prí pade ú spes nosti podanej z iadosti o dota ciú obstaranie motorove ho vozidla s plos inoú na 

prepravú imobilny ch klientov 

predpokladany  termí n: jú n 2017 – okto ber 2017 



PLÁNY DSS OKOČ V ROKU 2017 

Strana 15 

- v prí pade ú spes nosti podanej z iadosti implementa cia projektú v ra mci 1. vy zvy programú 

SKHU s na zvom Spoloc ny  rozvoj zrúc ností  a schopností  ľúdí  s menta lnym a telesny m 

postihnútí m, z ijú cich v ú stavnej starostlivosti (ko d projektú: SKHU/1601/4.1/311). Vedú ci 

partner je DSS Okoc , cezhranic ny  partner Sziva rva nyhí d Alapí tva ny Zsira (pri DSS Zsira). 

Čelkovy  rozpoc et projektú predstavúje 126 812,50 EUR, z toho rozpoc et DSS Okoc : 86 635,00 

EUR. 

predpokladany  termí n: jú l 2017 – december 2018 

- pla novana  spolúpra ca v ra mci programú cezhranic nej spolúpra ce SK-AT, kde vedú cim 

partnerom konzorcia búde VU Č Trnava, cezhranic ny m partnerom DSS z Rakú ska (1 alebo viac) 

a niekoľko DSS z TTSK, medzi nimi aj DSS Okoc . Čieľom projektú búde posilnenie spolúpra ce 

a vy mena skú seností  medzi partnermi. 

predpokladany  termí n: 2017 – 2018 

 

 

 zoznam aktivít sa môže v priebehu roka meniť 
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Prí loha c . 1 

Organizac na  s trúktú ra DSS Okoc  

 


