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Rok 2013 

Máj 2013:  
Výlet autobusom s našimi priateľmi z Rotary klubu Trenčín Laugaricio na agrofarmu Uhliská                            
v Trenčianskej Závade (30  prijímateľov, vrátane osôb odkázaných na invalidný vozík). 

Jún 2013:  
Letná olympiáda DSS a DeD v rekreačnom zariadení Výtoky pri Piešťanoch (10 prijímateľov). 

Júl 2013:  
Prijímatelia sa zúčastnili na Western rodeo show v Chocholnej – Velčiciach. 
10 prijímateľov potešila účasť na divadelnom predstavení s autogramiádou v Hossa centre v Trenčíne. 

December 2013: 
Mikulášska besiedka – organizovaná Obecným úradom Adamovské Kochanovce.    
My sme sa zapojili programom „Svetielka radosti“,  ktorý sa mohol zrealizovať vďaka finančnej 
podpore IUVENTY v rámci projektu KomPrax. Prijímatelia sa prezentovali svojimi výrobkami                   
a prítomným ponúkali pripravený punč a vianočné koláčiky. Tu sa začala tradícia, ktorá naďalej 
pokračuje. 
 
 
Rok 2014 

V marci 2014, v období pred Veľkou nocou sme si pripravili zážitkový workshop, kde sa prijímatelia 
učili pliesť korbáče.  
Vďaka OZ Silnejší slabším si niektorí prijímatelia mohli na Športovom gymnáziu v Trenčíne vyskúšať 
lukostreľbu. 
Máj 2015: 
Deň matiek – v obci Adamovské Kochanovce (5 prijímateľov), 
Hranie tenisu v susednej obci Chocholná-Velčice (o. z. Silnejší slabším, cca 20 prijímateľov). 

Jún 2014: 
„Priateľ si ťa cení“ - medzinárodný výmenný pobyt v rámci projektu národnej agentúry IUVENTA,               
v rámci programu EÚ Mládež v akcií. Celkovo tu bolo 40 účastníkov, z toho bolo 20 z Českej republiky. 
Program bol zameraný na prekonávanie predsudkov a bariér, účastníci zároveň praktizovali okoliu 
prospešné aktivity – vyčistenie miestneho potoka, revitalizácia lavičiek a odpadových nádob, príprava 
kultúrneho programu pre miestnych obyvateľov. 

Júl 2014: 
Opekanie v Chocholnej – Velčiciach, časť Kykula (11 prijímateľov), 
opekanie na Brezine v Trenčíne s priateľmi z Rotary klubu Trenčín Laugaricio (41 prijímateľov). 

August 2014: 
Dobrodružstvo na Dračej lodi – Ostrov v Trenčíne, akcia Splanekoru (10  prijímateľov + zamestnanci 
DSS+ dobrovoľníci). Účasť na podujatí určenom pre širokú verejnosť. 

September 2014:  
Dúha v srdci – koncert v Novom Meste nad Váhom (6 prijímateľov + 2 zamestnanci, nácvik cesty 
autobusom). Kultúrne podujatie pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. 
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Október 2014: 
Radničkine trhy v Banskej Bystrici (3 prijímatelia), ide o predajno-prezentačné trhy výrobkov 
chránených dielní a zariadení sociálnych služieb. 
Benefičný koncert „Na krídlach anjelov“ v Žiari nad Hronom (6 prijímateľov), kultúrne podujatie             
pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. 

November 2014:  
Katarínska zábava v CSS LIPA Kostolná – Záriečie (4 prijímatelia). 
 
 
Rok 2015  

Január 2015:  
Galavečer s Helenou Vrtichovou v obci Chocholná-Velčice, kde účinkovalo aj 8 prijímateľov DSS. 

Február 2015:  
„Stretnutie v komunite“ na pôde TSK. Informačné stretnutie o ľudskoprávnom rámci procesu 
deinštitucionalizácie pre spolupracujúce organizácie v regióne a odbornú i laickú verejnosť. 

Marec/ máj 2015:  
V rámci grantu Trenčianskej nadácie Míľniky bol zrealizovaný projekt DSS "Cesta Dúhy", cieľom 
ktorého boli štyri divadelné predstavenia Popletená pančucha v Kultúrnom dome Adamovské 
Kochanovce, CSS – Lipa Kostolná – Záriečie, Kultúrnom centre Dlhé Hony Trenčín a CSS Trenčín - Juh. 
Na podujatí sa zúčastnili deti z MŠ, ZŠ, prijímatelia sociálnych služieb, verejnosť. Asi 20 prijímateľov   
sa na projekte podieľalo prípravou kulís a kostýmov. 

Máj 2015: 
Deň matiek, vystúpenie v Kultúrnom dome Adamovské Kochanovce pre verejnosť, 6 prijímateľov.  
Tréning tenisu v Chocholnej – Velčiciach ( o.z. Silnejší slabším, cca 20 prijímateľov).  

Jún 2015:  
Návšteva chránených dielní v Bratislave (4 prijímatelia), cesta vlakom, MHD. 
Celodenná opekačka na Brezine s Rotary klubom (30 prijímateľov – aj imobilných). 
Trenčiansky kultúrny festival – 2 prijímatelia pomáhali rozkladať lavice, pripevňovali plagáty, 
rozkladali nafukovací hrad) – v spolupráci s kaviarňou Coffee sheep. 
Návšteva chránenej dielne pani Zelízkovej v Dubnici nad Váhom (oboznamovanie sa s prácou                        
v keramickej dielni, 3 prijímatelia + 2 zamestnanci), 
„Každý sme iný a predsa sme rovnakí“ – vystúpenie prijímateľov v Kultúrnom dome v Adamovských 
Kochanovciach pre MŠ, ZŠ, verejnosť. Podujatie bolo organizované v spolupráci s Trenčianskym 
osvetovým strediskom (6 prijímateľov + 2 zamestnanci + prijímatelia aj ako diváci). 

Júl 2015:  
Tvorivé dielne v CSS Juh Trenčín (6 prijímateľov, organizovalo Trenčianske osvetové stredisko).  
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Návšteva kaderníctva v obci Adamovské Kochanovce za účelom socializácie a nácvikových aktivít 
(oboznámenie sa s tým, kde sa kaderníctvo nachádza, vysvetľovanie, ako sa treba správať či už           
na ulici, alebo v kaderníctve, strihanie prijímateľov, platba hotovosťou, cca 25 prijímateľov).  
Návšteva delegácie zástupcov samosprávy z Bavorska – 2 prijímatelia pomáhali pri príprave                   
a podávaní kávy (využitie poznatkov z nácvikov z kaviarne Radnička v BA). 
Návšteva tenisových kurtov a tréning v obci Chocholná – Velčice (o.z. Silnejší slabším, 11 
prijímateľov). 
„Dopravná výchova“ (o.z. Silnejší slabším, výučba pod vedením inštruktora autoškoly v areáli DSS). 

August 2015: 
Návšteva kaviarne Radnička v BA (5 prijímateľov + 2 zamestnanci, cestovanie vlakom, MHD, nácvik 
práce v kaviarni). 
Výmenný pobyt v rámci realizácie projektu o.z. Silnejší slabším (1 prijímateľ), účasť na letnom tábore.  

September 2015: 
Radničkine trhy v Bratislave. Účasť na tradičnom jarmoku chránených dielní (2 dni prezentovanie 
výrobkov pracovno-terapeutickej dielne DSS Púpavka, 3 prijímatelia + 2 zamestnanci).  
Opekanie v obci Adamovské Kochanovce. 

Október 2015:  
Pomoc pri zbere jabĺk pre Maticu ovocnú, o.z. Nácvik pracovných zručností (8 prijímateľov + 3 
zamestnanci). 
Príprava priestorov kultúrneho domu v obci Adamovské Kochanovce pred posedením dôchodcov 
(október – Mesiac úcty k starším), naši prijímatelia porozkladali stoly a pod. 
„Stretnutie s dôchodcami“ (3 prijímatelia kultúrne vystúpenie – básničky, piesne - v obci Melčice – 
Lieskové). 

November 2015: 
HoryZonty – výroba medailí a pamätných plakiet (naša pracovno-terapeutická dielňa Púpavka) 
k sprievodnému podujatiu festivalu „Nosičov sen“. 
Pomoc pri zbere jabĺk, Matica ovocná o.z. 
„Trenčiansky Omar“ v CSS Sloven Slávnica. 
Deň otvorených dverí TSK (5 prijímateľov, nácvik cestovania autobusom). 
Žiar nad Hronom – benefičný koncert s tvorivými workshopmi „Na krídlach anjelov“ (20 prijímateľov 
+ 5 zamestnanci, 12 prijímateľov zo Zemianskeho Podhradia s doprovodom). 

December 2015:  
Mikuláš v obci Adamovské Kochanovce (2 prijímatelia vystúpenie, 2 prijímatelia podávanie 
vianočného punču + prezentácia prác z dielne Púpavka). 
Prezentácia zariadenia na vianočnom jarmoku TSK v TN (4 prijímatelia). 
Prezentácia zariadenia v TN vo firme Johnson Controls (3 prijímatelia, výrobky z dielne Púpavka, 
podávanie horúcej čokolády, vianočného punču). 
V novembri 2015 začali 2 prijímateľky pravidelne každý štvrtok navštevovať ZUŠ Karola Pádivého               
v Trenčíne, odbor spev. 
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Rok 2016 

V januári 2016 začal projekt pod názvom „Spoza brány k politikom“. Projekt dal v priebehu dvoch 
rokov šancu, mladým ľuďom z detského domova v Trenčíne a nášho domova sociálnych služieb,                             
na plnohodnotnejší život v spoločnosti. Organizátori a dobrovoľníci zainteresovaní v projekte počas 
viac ako 20. rôznorodých aktivít pomôžu zdravotne či sociálne znevýhodneným ľuďom spoznať, aké 
sú ich práva a povinnosti voči mestskej a krajskej samospráve. V rámci projektu prebiehajú okrem 
stretnutí s poslancami, odborníkmi z praxe aj návštevy jednotlivých úradov a inštitúcií (napr. matrika, 
úrad práce, zdravotná poisťovňa), na ktoré ich môžu doviesť rozličné životné situácie. „Veríme, že 
vďaka projektu Spoza brány k politikom sa nám podarí podporiť štruktúrovaný dialóg medzi 
prijímateľmi sociálnych služieb a deťmi z detských domovov na jednej strane a verejnými inštitúciami 
a politickými predstaviteľmi s rozhodovacími právomocami na strane druhej. Ide o to, aby mali 
verejní činitelia konkrétne požiadavky týchto sociálnych skupín priamo z prvej ruky a zároveň o to, 
aby sa mladí ľudia z domovov nestránili prezentovať svoje potreby a tiež, aby vedeli ako                      
na to,“ vysvetlila odborná garantka projektu Silvia Štefániková z Regionálneho centra mládeže             
v rámci Krajského centra voľného času. 

Začiatkom roka 2016 sme v spolupráci s Asociáciou zväzu zdravotne postihnutých v Trenčíne založili 
divadelný klub ARCO, ktorého členmi sú prijímatelia nášho zariadenia a denného stacionáru                        
na Bezručovej ul. v TN. Víziou ARCA je nácvikom divadelných predstavení, vystupovaním 
a prezentáciou osloviť širokú verejnosť a tým búrať bariéry a predsudky voči ľuďom so zdravotným 
postihnutím. Každý piatok sme sa s 5 prijímateľmi zúčastňovali nácviku divadelného klubu ARCO          
v Trenčíne. Okrem divadla sme trénovali aj samostatnosť v cestovaní hromadnou dopravou.  

Štyria naši prijímatelia začali od septembra navštevovať Spojenú školu internátnu v Trenčíne. 

Január 2016: 
Spustenie projektu "Spoza brány k politikom". 

Február 2016:  
Fašiangová veselica v DSS Adamovské Kochanovce, pozvaní aj priatelia z Denného stacionára 
Asociácie zväzov zdravotne postihnutých v Trenčíne. 
Dve stretnutia k projektu „Spoza brány k politikom“ na TSK a na Obecnom úrade v Adamovských 
Kochanovciach (8 prijímateľov). 

Marec 2016: 
Stretnutie "Spoza brány k politikom" (3 prijímatelia). 

Apríl 2016: 
Prezentácia zariadenia na TSK, výstava výrobkov pracovno-terapeutickej dielne DSS Púpavka, 
podávanie kávy prijímateľmi soc. služieb. 
Celodenný výlet na Beckovský hrad (6 prijímateľov). 

Máj 2016:  
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Míľa pre mamu, podujatie Materského centra Srdiečko v TN pre širokú verejnosť. Na podujatí sme 
participovali výrobou brošní pre účastníkov pochodu. Priamo v sobotu na akcii sme zabezpečovali dva 
stánky (1 stánok prezentácia, 1 stánok podávanie nápojov účastníkom). Z DSS boli v stánkoch aktívne 
účastní 4 prijímatelia. 
Deň matiek v Kultúrnom dome v Adamovských Kochanovciach (3 prijímatelia). 
Olympijský deň Rio 2016, organizátorom bolo Športové gymnázium v Trenčíne, reprezentovali nás 4 
prijímatelia. 
Farbičky – čarbičky – Demy Trenčín (6 prijímateľov).  

Jún 2016:  
MDD v Chocholnej – Velčiciach. Pre deti z MŠ a ZŠ sme pripravili tvorivé dielničky, z DSS sa aktívne 
zúčastnilo 7 prijímateľov.       
Vystúpenie divadelného klubu ARCO v kine Hviezda v Trenčíne na Deň krivých zrkadiel – premiéra 
predstavenia (5 prijímateľov). 
Okresná spevácka súťaž vo Vsetíne (1 prijímateľka). 
Opekanie vo Vinohradoch, obec Adamovské Kochanovce (12 prijímateľov).  
Športové hry spojené s opekačkou v CSS Lipovec, Horné Srnie (6 prijímateľov).  
Účasť na Country festivale v obci Chocholná-Velčice (9 prijímateľov). 
Stretnutie rodičov a rodinných príslušníkov v DSS, celodenné sobotné podujatie. 
Trnava – CVEK – právo osôb so zdravotným postihnutím na nezávislý život (2 prijímatelia), účasť 
prijímateliek na výskumnom rozhovore, nácvik cestovania vlakom, orientácia v cudzom meste. 
Divadelný klub ARCO – predstavenie pre MŠ a ZŠ v Melčiciach – Lieskovom.  

Júl 2016:  
Sobotná opekačka v Lesoparku Brezina v Trenčíne s priateľmi z Rotary klubu Trenčín Laugaricio (44 
prijímateľov). 
Dvojdňová aktivita o. z. Silnejší slabším "Spoza brány k politikom" v Trenčíne (4 prjímatelia).  
Dobrovoľný pracovno-zážitkový tábor Rotary klubu Trenčín Laugaricio na Trenčianskom hrade – 
aktívna pomoc s čistením okolia hradieb (2 prijímatelia). 

 August 2016: 
 Benefičný koncert "Osmidiv" v Banskej Štiavnici (18 prijímateľov). Kultúrne podujatie pre ľudí              
so zdravotným znevýhodnením. 

September 2016: 
Výlet na Gazdovstvo Uhliská v Trenčianskej Závade spojený s opekačkou (39 prijímateľov). 
Posedenie pri harmonike v DSS Adamovské Kochanovce za účasti speváckeho súboru Chocholanská 
studienka, budovanie pozitívnych vzťahov v komunite. 
Radničkine trhy 2016 v Bratislave – dvojdňová prezentácia výrobkov pracovno-terapeutických dielní 
Púpavka (2 prijímatelia).  

Október 2016:  
Deň otvorených dverí TSK "Zelená župa" – prezentácia výrobkov, podávanie kávy a varenej čokolády 
(2 prijímatelia). 
Interaktívny výlet do ZOO Bojnice – aktivita Dr. Klauna – 6 prijímateľov. 
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Benefičný koncert "Na krídlach anjelov" v Žiari nad Hronom – 16 prijímateľov. Kultúrne podujatie         
pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. 
  
November 2016:  
Vystúpenie divadla ARCO (naši 5 klienti) "Vianočná utópia" v Piešťanoch ako predskokana  českého 
herca Jaroslava Dušeka (vystúpenie Štyri dohody), cca 600 divákov v sále – standing ovation              
pre našich hercov. 
„Trenčiansky Omar“ v Slávnici (spevácke vystúpenie našej prijímateľky).  
Prezentácia výrobkov z pracovno-terapeutických dielní Púpavka vo firme ADIENT v TN                           
(5 prijímateľov). 
Futbalisti AS Trenčín deťom – aktivita o. z. Silnejší slabším (8 prijímateľov).  

December 2016:  
Mikuláš v obci Adamovské Kochanovce (2 prijímatelia vystúpenie, 2 prijímatelia podávanie 
vianočného punču + prezentácia prác z dielne Púpavka), v podstate sme zahájili tradičný mikulášsky 
mini jarmok       v obci, ktorý sa stretol s veľkou odozvou u obyvateľov.   
Mikulášsky večierok na Športovom gymnáziu v Trenčíne (4 prijímatelia). 
Vianočné srdce Zelenej župy – TSK, prezentácia zariadenia a činnosti prijímateľov (8 prijímateľov).  
Vystúpenie prijímateľov DSS pre Komunálnu poisťovňu v priestoroch DSS.  
Vystúpenie divadla ARCO v Trenčíne na Dlhých honoch (4 prijímatelia) pre školy a verejnosť. 
 

Rok 2017 

Počas roka 2017: 4 naši prijímatelia navštevujú Spojenú školu internátnu Ľ. Stárka v Trenčíne,               
1 prijímateľka chodí do ZUŠ-ky na spev, 4 prijímatelia pracujú v chránenej dielni v kaviarničke             
Na ceste v Trenčíne, niekoľko prijímateľov chodí do Trenčína na nácvik divadelného klubu ARCO. 

Február 2017: 
Aktivity z projektu „Spoza brány k politikom“. 
Komunikácia so zástupcami sklární RONA, a. s. so zámerom zriadenia chránenej dielne pre našich 
prijímateľov. 

Marec 2017: 
Balenie pohárov pre sklárne RONA s.r.o. ako skúška zákazky a tréning pracovných zručností 
prijímateľov (6 prijímateľov DSS). 

Apríl 2017:  
Pohybová aktivita na športovom gymnáziu v TN. 
Zapojili sme sa  do výzvy RÚVZ  „Vyzvi srdce k pohybu“  - športové aktivity vo voľnom čase. 
Nácvik pracovných zručností do plánovanej chránenej dielne v spolupráci so Strednou odbornou 
školou obchodu a služieb v Trenčíne, zároveň nácvik samostatného cestovania do TN a orientácia 
v meste. 
Veľkonočný jarmok pre deti MŠ Adamovské Kochanovce, ZŠ Melčice – Lieskové, Klub dôchodcov 
Adamovské Kochanovce. 
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Máj 2017:  
Deň matiek – vystúpenie klientov v Kultúrnom dome AK v spolupráci s Obecným úradom Adamovské 
Kochanovce. 
 
Jún 2017:  
Veľké tenisové umenie v obci Chocholná-Velčice, celotýždenné podujatie v spolupráci so Silnejší 
slabším o. z. a MŠ z okolitých obcí. 
Plavba loďou po Váhu v Trenčíne spojená s opekačkou – s priateľmi z Rotary klub Trenčín Laugaricio. 
Stretnutie rodičov a rodinných príslušníkov v DSS, celodenné tradičné sobotné podujatie. 
Stretnutie  s p. farárom z farnosti Svinná. 
Vsetín ČR – Nad oblaky aneb každý muže být hvězdou – 1 prijímateľka vystúpenie so spevom                
1 prijímateľ  ako divák. 
Športový deň v CSS Lipovec, Horné Srnie - návšteva bývalých prijímateľov. 
Dr. Klaun v DSS – interaktívne vystúpenie. 
Koník deťom - aktivita v MŠ Lienkovo v Adamovských Kochanovciach (skupina našich prijímateľov,      
aj imobilných na invalidnom vozíčku v materskej škole) v spolupráci so Silnejší slabším o. z. 
Posuň svoj talent - pobyt 2 prijímateľov v Chocholnej–Velčice časť Kykula. 
Pobyt na dobrovoľníckom pracovno-zážitkovom tábore „Hrad Trenčín“ v spolupráci s p. Brunom. 
 
August 2017: 
Zamestnanie 4 prijímateľov v chránenej dielni – kaviarničke Na ceste v Trenčíne. 
Intenzívny  tréning samostatného cestovania do TN spojený s pracovným tréningom (od 31.7.                    
do 4.8.2017). 
Návšteva Múzea v TN, posedenie v kaviarni Na ceste (6 prijímateľov). 

September 2017:  
Začiatok školského roka – 4 prijímatelia v Praktickej škole pri Spojenej škole internátnej v Trenčíne. 
Odovzdávanie ocenenia celoslovenskej súťaže „Výtvarný salón ZPMP“ – ocenená 1 prijímateľka 
v kategórii keramika + 1 prijímateľka spievala v rámci programu, za účasti širokej verejnosti v OC 
Laugaricio v Trenčíne. 
Benefičný koncert Dúha v srdci (20prijímateľov).  
Nákupy s prijímateľmi v Trenčíne.  
Športová paraolympiáda, Trenčín Brezina (6 prijímateľov). 
 
Október 2017:  
Deň otvorených dverí TSK – Zelená župa. 
Dr. Klaun – ZOO Bojnice (6 prijímateľov). 
Nákupy s prijímateľmi OC Laugaricio Trenčín. Tréning rozhodovania sa, nácvik manipulácie 
s finančnou hotovosťou. 
Nácviky divadelného klubu ARCO v TN – Bezručova ul., cestovanie autobusom, nácvik orientácie 
v meste. 
Vzdelávanie pre zamestnancov kaviarne Na ceste – PhDr. Záhorcová a PhDr. Koršová (4 prijímatelia). 
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Dr. Klaun – interaktívny kontakt v DSS pre klientov s ťažkým mentálnym a fyzickým postihnutím                
na komunitách DSS. 
Rozvoj pracovných zručností v pracovno-terapeutických dielňach DSS – Púpavka. 

 
November 2017:  
Vystúpenie na kultúrnom podujatí zariadení sociálnych služieb Omar v CSS Sloven Slávnica                   
(8 prijímateľov). 
Rozvoj pracovných zručností v pracovno-terapeutických dielňach DSS – Púpavka. 

December 2017:  
Firma Adient v Trenčíne – prezentácia zariadenia a výrobkov z pracovno-terapeutických dielničiek 
Púpavka DSS AK. 
Cukráreň Drietoma – prezentácia zariadenia a výrobkov z pracovno-terapeutických dielničiek 
Púpavka DSS AK. 
Obec Adamovské Kochanovce – Mikulášsky mini jarmok v Kultúrnom dome a prezentácia zariadenia, 
aj výrobkov z pracovno-terapeutických dielničiek Púpavka DSS AK. 
Vianočný jarmok v priestoroch Úradu TSK – prezentácia zariadenia a výrobkov z pracovno-
terapeutických dielničiek Púpavka DSS AK. 
Vianočný jarmok v Trenčíne v spolupráci s Rotary klubom Trenčín Laugaricio, prezentácia zariadenia 
výrobkov z pracovno-terapeutických dielničiek Púpavka DSS AK. 
 

Rok 2018 

Počas roka 2018: 2 naši prijímatelia navštevujú Spojenú školu internátnu Ľ. Stárka v Trenčíne,               
1 prijímateľka chodí do ZUŠ-ky na spev, 4 prijímatelia pracujú v chránenej dielni v kaviarničke Na 
ceste v Trenčíne, niekoľko prijímateľov chodí do Trenčína na nácvik divadelného klubu ARCO. 

V roku 2018 sa realizuje projekt pod názvom „Spoločná cesta k novému domovu“. Projekt je 
zameraný na podporu procesu deinštitucionalizácie v zariadeniach sociálnych služieb v Trenčianskom 
a Zlínskom kraji. Je financovaný v rámci operačného programu INTERREG V-A Slovenská republika – 
Česká republika 2014 – 2020. Do projektu sú zapojené dve zariadenia sociálnych služieb z nášho kraja 
(DSS Adamovské Kochanovce a CSS Lúč Pruské) a dve zariadenia z českej strany (Sociální služby 
Vsetín, p. o. a Sociální služby Uherské Hradište, p. o.). Cieľovou skupinou sú prijímatelia sociálnych 
služieb, zamestnanci zariadení sociálnych služieb, obyvatelia cezhraničného regiónu, zamestnanci 
miestnej a regionálnej samosprávy.  
 

Február 2018: 
Aktivity z projektu „Spoza brány k politikom“. 
Nácviková činnosť – vybavovanie kartičiek na prepravu autobusom. 

Marec 2018: 
Výstava veľkonočných dekorácií v spoločenskej miestnosti DSS. Pozvanie prijali deti z MŠ Lienkovo 
Adamovské Kochanovce, deti zo ZŠ Melčice – Lieskové, ako aj seniori z Jednoty dôchodcov 
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v Kochanovciach. Pre nich bol pripravený aj priestor mini kaviarničky, kde ich s láskou obslúžili 
prijímatelia sociálnych služieb. 
 
Apríl 2018:  
Pohybová aktivita na športovom gymnáziu v TN. 
Nácvik programu pre účastníkov projektu „Spoločná cesta k novému domovu“. 
 
Máj 2018:  
Deň matiek – vystúpenie klientov v Kultúrnom dome AK v spolupráci s Obecným úradom Adamovské 
Kochanovce. 
Účasť na DOD v CSS Nádej – Dolný Lieskov. 
Aktivita z cezhraničného projektu „Spoločná cesta k novému domovu“ s názvom „Potulky prírodou“. 
Išlo o turisticko-športový deň v Haluziciach, s následným nácvikom stravovania v stravovacom 
zariadení (v reštaurácii Žákovic). 
 
Jún 2018:  
Výlet na gazdovstvo Uhliská spojený s opekačkou – s priateľmi z Rotary klub Trenčín Laugaricio. 
Stretnutie rodičov a rodinných príslušníkov v DSS, celodenné tradičné sobotné podujatie. 
Vsetín ČR – Nad oblaky aneb každý muže být hvězdou – 1 prijímateľka vystúpenie so spevom                
1 prijímateľ  ako divák. 
DOD a športový deň v CSS Lipovec, Horné Srnie - návšteva bývalých prijímateľov. 
Dr. Klaun v DSS – interaktívne vystúpenie. 
Vystúpenie divadla Portál s predstavením „O hlúpej žene“. 
Účasť prijímateľov na konferencii „Nezávislý život“ v Bratislave. 
 
Júl 2018:  
Trojdňový rehabilitačno-pracovný pobyt na chalupe na Kykuli pre jednu našu komunitu sa niesol     
pod názvom „Chcem úplne normálny život“. Nechcelo sa domov ani prijímateľom, ani 
zamestnancom. Zážitkové aktivity každodenných obyčajných činností posunuli zručnosti aj pocit 
hrdosti a spokojnosti so sebou (prijímatelia sa učili čistiť zemiaky škrabkou, natierať chlieb na 
raňajky...). 
Dr. Klaun v DSS – interaktívne vystúpenie. 
Tréningová aktivita – hra Boccia (cezhraničný projekt), príprava na športový deň v ČR. 
 
August 2018: 
Návšteva výstavy „Hurá do záhrady“ v Trenčíne. 
Športový deň s českými partnermi z cezhraničného projektu „Spoločná cesta k novému domovu“, 
v Sportparku Rybníček v Starom Meste. 

September 2018:  
Začiatok školského roka – 2 prijímatelia v Praktickej škole pri Spojenej škole internátnej v Trenčíne. 
Jarmočné námestie v CSS Trenčín-Juh. 
Radničkine trhy v Bratislave. 
Športové inkluzívne popoludnie so zamestnancami zo SLSP v arboréte Trenčín-Orechové. 
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Benefičný koncert Dúha v srdci (6 PSS) 
Návšteva CSS Nádej – Dolný Lieskov s priateľmi z RCTNL, jazda na konoch.  
Nákupy s prijímateľmi v Trenčíne.  
Športová paraolympiáda, Trenčín Brezina (6 prijímateľov). 
 
Október 2018:  
Deň otvorených dverí TSK – Zelená župa. Prezentácia DSS (podávanie ovocných nápojov, tvorivé 
dielničky pre deti), prezentácia chránenej dielne kaviarničky Na ceste (podávanie kávy, čajov). 
Nácviky divadelného klubu ARCO v TN – Bezručova ul., cestovanie autobusom, nácvik orientácie 
v meste. 
Aktivita z projektu „Spoločná cesta k novému domovu“ – Môj deň v novom domove (spoločná 
výmenná aktivita pre prijímateľov sociálnych služieb). Aktivita cezhraničného projektu, kde si naši 
prijímatelia zažili ako to je, keď bývam v domácnosti a chodím do „práce“. 
Turistika v Tatrách, jednodňový výlet na Hrebienku. 
Náučný výlet do ZOO Bojnice s Dr. Klaunom. 
Koncert slečny Réky, prijímateľky soc. služieb DSS v Galérii Bazovského v Trenčíne, príbeh jej 
trojročnej speváckej cesty. 
Účasť na hokejovom stretnutí (TN/BB) v Trenčíne. 
Dr. Klaun v DSS – interaktívne vystúpenie. 
 
November  2018: 
Divadelné vystúpenia klubu ARCO – turné – v Slávnici (Omar), Mníchovej Lehote, Žiline 
a v Liptovskom Hrádku s predstavením „O Beckove“. 
Balenie a váženie čerstvo praženej kávy Na ceste ako nácvik pracovných zručností. 
Vzdelávacia aktivita z projektu „Spoločná cesta k novému domovu“ – vzdelávanie zamestnancov 
zúčastnených zariadení sociálnych služieb. 
Prezentácia činnosti DSS vo firme Bel Power Solutions v Dubnici nad Váhom. 
 
December  2018: 
Balenie a váženie čerstvo praženej kávy Na ceste ako nácvik pracovných zručností. 
Balenie a váženie 100% kokosového cukru ako nácvik pracovných zručností na účely 
rozšírenia/zriadenia ďalšej chránenej dielne a vytvorenie pracovných príležitostí pre PSS (v roku 
2019). 
Vzdelávacia aktivita z projektu „Spoločná cesta k novému domovu“ – vzdelávanie zamestnancov 
zúčastnených zariadení sociálnych služieb. 
Prezentácia výrobkov z pracovno-terapeutickej dielne Púpavka na úrade TSK „Vianočné srdce Zelenej 
župy“. 
Prezentácia činnosti DSS a spev Réky v Adiente v Trenčíne. 
Účasť na divadelnom predstavení „O čarovnej flaute“ v Bratislave, návšteva Bivia.  
Vzdelávacia aktivita z projektu „Spoločná cesta k novému domovu“ – vzdelávanie zamestnancov 
zúčastnených zariadení sociálnych služieb. 
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Február 2019:   
Kultúrno-spoločenská aktivita Fašiangová zábava, ktorá sa uskutočnila v rámci cezhraničného 
projektu zameraného na podporu procesu deinštitucionalizácie s názvom „Spoločná cesta k novému 
domovu“. Cieľom aktivity bolo prehĺbenie vzťahov a výmena skúseností medzi účastníkmi z DSS 
Adamovské Kochanovce  a klientami transformovaných zariadení v ČR. 
 
Máj 2019:  
Exkurzia v transformovaných sociálnych službách v ČR pre odbornú i laickú verejnosť dotknutého 
regiónu. Aktivity sa zúčastnili zástupcovia samospráv obcí, v ktorých je plánovaná výstavba 
komunitných zariadení poskytujúcich pobytové sociálne služby, rodinní príslušníci klientov DSS 
Adamovské Kochanovce, neverejní poskytovatelia sociálnych služieb ako aj zástupcovia 
Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
 
Ďalej počas roka 2019 budeme vo vybraných obciach realizovať aktivity s cieľom zoznámiť sa s obcou, 
obyvateľmi, nadviazať na podujatia v jednotlivých obciach, zapojiť sa vystúpeniami, pomôcť 
s prípravou podujatí v obci, nadviazať kontakty a spoluprácu s MŠ, ZŠ, organizáciami pre seniorov 
a pod. Plánujeme pripraviť pre dané cieľové skupiny tvorivé dielničky, kde si deti vyrobia darčekové 
predmety, workshopy na témy o prekonávaní bariér, spevácke a divadelné vystúpenia. Podľa 
okolností a možností sa budeme snažiť zapojiť sa do komunitného života obce, budovať pozitívny 
obraz, získať si dôveru, podieľať sa na rôznych primeraných prospešných činnostiach. 
Obdobne budeme postupovať aj v meste Trenčín, kde sa rovnako rieši zriadenie komunitného 
bývania, ambulantná, aj terénna forma sociálnej služby.  
 
 
 


