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Trenčín, 16. september 2016 
Leto v zariadení sociálnych služieb Trenčianskej župy   

Doznieva leto a slnko nás ešte stále teší svojimi teplými lúčmi. Hoci dovolenkové obdobie už skončilo, 

v Trenčianskej župe nekončia kultúrne a spoločenské akcie, športové podujatia ani podpora vzdelávania 

a sociálneho zabezpečenia. V rámci svojho dotačného systému Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) 

doposiaľ podporil viac ako 250 podujatí. Zapojil sa tiež do rôznych projektov vzdelávania a sociálnej 

pomoci. Príkladom je projekt „Spoza brány k politikom“, kde TSK spolupracuje ako projektový partner. 

Nie je tomu dávno, čo na Úrad TSK prišiel list. Odosielateľom bol Domov sociálnych služieb (DSS) 

Adamovské Kochanovce v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ktorého riaditeľkou je Jana Pondušová. 

V liste od Janka, ktorý sa prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny dokázal začleniť do 

pracovného procesu a pracoval formou aktivačných prác, bolo napísané: 

Moje leto 

V lete tohto roku som vďaka dobrým ľuďom zažil veci, ktoré by som možno nikdy nezažil. Projekt 

"Spoza brány k politikom", ktorého organizátorom je združenie Silnejší slabším, mi umožnil stráviť 

počas júla nezabudnuteľné dni spolu s Adamom, Rékou a Majkou v tábore v Chocholnej – Velčiciach, 

časť Kykula. Boli to 3 dni plné zábavy, hudby, ale na druhej strane aj dni plné náučných hodín. 

Spoločenské hry, projekty pre mladých a iné. Rád som sa zapojil do rozhovoru o pomoci pre mladých 

ľudí. Absolvovali sme aj výlet na Vyškovec – na moravskej strane. V piatok sme rannou rozcvičkou 

vonku privolali pekné počasie. V popoludňajších hodinách nás na bicykli navštívil aj trenčiansky župan 

Jaroslav Baška. Doniesol nám malé darčeky a my sme ho prekvapili pripraveným hudobným aj 

tanečným programom. Pán Baška bol programom očarený, hlavne speváckym výkonom našej Réky, 

ktorá si k spevu pridala aj sólo tanec.  

Ešte som si nestihol ani poriadne vybaliť tašky a už som spolu s kamarátom Paľkom išiel do tábora 

vTrenčíne, ktorý zorganizoval Rotary Club Trenčín Laugaricio. Každý deň sme mali po práci pestrý 

program. Vozili sme sa na Dračích lodiach, videli sme pekáreň v Kálnici, výrobu sklární v Lednických 

Rovniach a boli sme aj na kúpalisku. Skoro som zabudol spomenúť Tarzániu na Brezine, kde sme sa 

šplhali po lane, hrali rôzne hry a skúsili strieľať z luku. 

Pre mňa najväčším zážitkom tohto leta bolo spať v stane. S veľkými obavami som to skúsil po prvýkrát v 

mojom živote a celkom sa mi to páčilo. Dúfam, že o rok sa budem môcť tiež s Vami podeliť o moje 

zážitky z leta. Ešte raz ďakujem všetkým ľuďom, vďaka ktorým bolo toto leto výnimočné.  

Janko, obyvateľ DSS Adamovské Kochanovce 
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