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Organizačné a pracovné zaradenie

Organizačná štruktúra >>>

Správna rada

Mgr. Gizella Szőcs
Zsolt Tóth
dr. jur. Dávid Szőcs

Riaditeľ

Mgr. Kálmán Szőcs

Revízor

Ing. György Pallag

Interní
zamestnanci

Mgr. Kálmán Szőcs, riaditeľ, mentálny hygienik
Mgr. Gizella Szőcs, sociálny pracovník
Mgr. Viola Nagyová, pedagóg  vychovávateľ
dr. jur. Dávid Szőcs, právnik, sociálny poradca
Peter Tóth, administratívnotechnický pracovník
Imrich Őszi, prevádzkový údržbár

Externí
spolupracovníci

MUDr. Lívia Balázsová, psychiater
MUDr. František Bulajcsík, všeobecný lekár
Abigél Farkasová, psychológ
Ing. Jozef Farkas, dobrovoľník a stavebný dozor
Silvia Danisová, účtovníčka

Poslanie >>>
"Poskytovanie humanitnej a sociálnej starostlivosti so zameraním na
prevenciu závislosti na alkohole a na iných návykových látkach,
poskytovať podporu a pomoc závislým osobám, ich výchova
k zdravému spôsobu života a napomáhanie ich sociálnej a zdravotnej
rehabilitácie, ich vedenie k získaniu a udržaniu pracovných návykov."

Úvod
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Vernosť v malom >>>

Chceli sme sa orientovať aj v roku
2015
svojím
pôvodným
cieľom:
pomáhať (dezorientovaným) ľuďom
nájsť seba samého, nájsť trvanlivé
hodnoty života: jeho osobný zmysel.
Chceli sme ostať naďalej verní svojmu
poslaniu.
Chceli sme viesť ľudí, ktorí sa obracali
k nám o pomoc, k vernosti
predovšetkým
sebe
samému
=
k
úprimnosti.
Takáto
úprimnosť
vyžaduje od nás pokoru: priznať aj
svoje slabé stránky, pokazené veci
a priznať sa k svojim túžbam,
prianiam, očakávaniam. Je to ťažké,
nemožné? – Treba to začať v malom.
Každý život sa začína v malom – tak
aj nový, zmenený. A treba ho potom
podporovať: praktizovať úprimnosť
a otvorenosť.
Okolnosti (a druhí ľudia) nás tiež chcú
zmeniť. Často nám ponúkajú „ľahkú
korisť“: veľké peniaze za malú
námahu, rýchle bezoblačné šťastie.
Necháme sa potom unášať prúdom
(reklamami), alebo vytrváme pri
hodnotách,
ktoré
nám
dávajú
vnútorný pokoj a stabilitu – a otvárajú
neustále naše srdce voči druhým
ľuďom? Preto tak často spomíname
a rozoberáme na terapeutických
sedeniach
problematiku
ľahkých
riešení. Ani čas, ani námahu si
nemôžeme ušporiť – vyhnúc sa

skutočnosti – ak chceme zmýšľať
dlhodobo.
Myslím
si,
že
bola
na
nás
charakteristická aj v roku 2015
mravčia usilovnosť. Potrebovali sme
ju rovnako napríklad pri vytrhávaní
buriny
v
záhrade,
alebo
pri
pravidelnom upratovaní priestorov,
ako aj v prístupe k svojim klientom:
trpezlivo im naslúchať, znova a znova
im problematické veci vysvetľovať.
Len aby sa všetko dostalo na svoje
miesto. Z malých tehál sa postaví
dom, v ktorom sa zmestí potom celá
rodina.
Vážime si malých vecí, ale snažíme sa
nestrácať
v
maličkostiach.
Nezabúdať na to, kam sme sa chceli
dostať tým, že sme spravili prvý krok
(krôčik). Chceme, aby naši klienti
spoznali vnútornú slobodu: dokázali
abstinovať s pocitom slobody.
Považujeme za dôležité aj malé
pozitívne zmeny (a za varovné aj
malé negatívne) u svojich klientov.
Ako sa postupne zabudovali predošlé
zlé zvyky do ich života, len
postupnými krokmi sa môžu tie
odbúravať a nové dobré vytvárať.
Tieto malé úspechy vnášajú radosť do
ich tunajšieho každodenného života
(aj do života personálu) a dodávajú
im (a nám) nádej do bližšej a ďalšej
budúcnosti.
Vážime si to malé, čo však
neznamená, že sme nenároční.
Vernosť a spoľahlivosť. Prvá rodí
druhú. Patria spolu. A vyvolávajú
dôveru. Ľudia so závislosťou musia
obzvlášť tvrdo pracovať na svojom
charaktere, aby vzbudzovali dôveru
vo svojom prostredí. Tak buďme my
sami prví, ktorí ukazujeme dobrý
príklad.
Kálmán Szőcs, Mgr.

4

Činnosť organizácie

Činnosť v Nádej  Reménység, n.o. >>>
Naša nezisková organizácia poskytuje
starostlivosť mužom so závislosťou od
psychoaktívnych látok a hracích au
tomatov od roku 1992. Cieľom kom
plexného resocializačného programu
nášho strediska je integrácia a rein
tegrácia závislých ľudí do spoločnosti,

do rodiny a na pracovný trh. Dlhodo
bú rezidenčnú resocializačnú starostli
vosť uskutočňujeme formou tera
peutickej komunity a pre tých, ktorí
po úspešnej resocializácii nemajú za
bezpečené bývanie, prevádzkujeme
domov na polceste.

veľká skupina so psychológom

Druhy terapeutických zamestnaní:
Veľká skupina: prediskutovanie aktu
alít, návrhy klientov a rozdelenie rajó
nov.
Sebapoznávacia skupina: preberanie
tém v oblasti sebapoznania s násled
nou diskusiou.
Literárna terapia: spracovanie literárne
ho diela vo forme následnej diskusie.
Skupinová biblioterapia: preberanie
biblického príbehu s následnou diskusi
ou.
Skupina príbuzných a abstinujúcich
klientov: svojpomocné skupinové za
mestnania formou prednášky, násled
nej diskusie, športu a spoločného
varenia každú tretiu sobotu v mesiaci.

Kreatívna
terapia:
zamestnania
s cieľom rozvíjania kreatívneho zmýš
ľania a zručností.
Psychosociálne cvičenia: cvičenia
a situačné hry s cieľom rozvíjania osob
nosti, komunikácie a posilnenia komu
nity.
Individuálne zamestnania: osobné po
hovory podľa záujmu klientov a rodin
ných príslušníkov.
Pracovná terapia: obrábanie záhrady,
revitalizácia areálu, chov zvierat – zare
gistrovaná farma, varenie, práce
v kuchyni, upratovanie, stolárske
práce.
Športové a voľnočasové zamestnania:
futbal, nohejbal, stolný tenis, posilňova
nie, výlety k Dunaju.

5

Významné udalosti
26. 03.
Zasadnutie správnej rady
06. 04.
Veľkonočný pondelok: výlet do
Pannonhalma
16. 05.
Účasť na slávnostnom podujatí A
klubu v Dunajskej Strede
25. 05.
Turíce, Deň otvorených dverí
30. 05.
Účasť na Moste lásky s cieľom fyzickej
pomoci na verejných priestranstvách
06. 06.
Účasť na Dni obce vrátane súťaže vo
varení
28. – 30. 06.
Mentálnohygienické dni pri Balatóne
02. 07.
Návšteva
odborníkov
v
oblasti
drogovej prevencie z Budapešti

23. 08.
Výlet do Gabčíkova, Dunajskej Stredy
a Dunajského Klátova
23. 10.
Výlet v rámci projektu do Skanzenu
v Szentendre
20. 11.
Protidrogová beseda na základnej
škole v Zemianskej Olči
17. 11.
Zasadnutie správnej rady
28. 11.
Prednášanie na konferencii „Krok zo
závislosti“ v Dunajskej Strede
08. 12.
Adventný večer s účinkovaním
Komárňanského
reformovaného
zboru
10. 12.
Protidrogová beseda na Súkromnej
strednej odbornej škole v Kolárove

na výlete

skrášľujeme okolie

pracovná terapia

na výlete
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Granty  projekty

Jednodňový výlet do Skanzenu v Szentendre >>>
nakrúcaniu filmu, potom sme išli ďalej
do oblastí Južného a Západného
Zadunajska. Lesnou prechádzkou
pozdĺž potoku Staravoda sme prišli do
bakonskej oblasti a potom do oblasti
Balatónskej Hornej zeme, kde sme
popri inom boli svedkami toho, ako sa
vodný mlyn priviedol do chodu.

S podporou Fondu Gábora Bethlena
v rámci regionálnej grantovej výzvy
„Pre maďarskú kultúru a vzdelávanie"
sme na jeden deň navštívili Skanzen
v Szentendre. Cieľom uskutočneného
projektu bolo posilňovanie kohézie
v terapeutickej komunite organizo
vaním výletu pre cieľovú skupinu –
pre závislých a zamestnancov.

Výlet bol veľmi bohatý v programoch.
Počas predpoludnia sme navštívili
nížinné
poľnohospodárske
mesto,
ochutnali sme domáce pekárenské
výrobky, urobili sme fotku pred
veterným mlynom, obzerali sme sa na
salaši, zvonka sme sa pozreli na oblasť
Malej maďarskej nížiny uzavretej kvôli

Po chutnom obede sme smerovali do
oblasti Hornej Tisi, kde kvôli Víkendu
detských a pastierskych hier nás
privítalo more rodín s malými deťmi
a veľa zaujímavých exhibícií. Popri
severomaďarskej dedine a horno
zemskej poľnohospodárskej dedine
sme sa vrátili k železničnej stanici, kde
sme nastúpili na posledný Skanzen
vlak pripomínajúci 30e roky 20.
storočia, z ktorého sme si mohli znova
pozrieť atrakcie.
Čo sa týka cestovania, s kvalitou
autobusu aj osobou šoféra sme boli
absolútne spokojní. Sme vďační
Pánovi za výlet, a za to, že sme mohli
obohatiť svoj terapeutický program
pekným zážitkom.

Granty  projekty
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Rozvíjanie terapeutických zamestnaní  Premietame novým projektorom >>>
Nakoľko náš zastaraný projektor už
nebol schopný spĺňať svoju úlohu,
potrebovali sme nový, čo sme si
vedeli kúpiť z finančnej podpory
Fondu Gábora Bethlena v rámci
regionálneho grantového programu
„Pre maďarskú kultúru a vzdelávanie".

Všeobecným cieľom projektu bolo
zvýšenie
úrovne
terapeutických
zamestnaní a konkrétnym cieľom bolo

obstaranie nového projektoru, čo
v užšom zmysle slúži záujmom našich
závislých klientov a ich rodinných
príslušníkov, v širšom zmysle záujmom
všetkých účastníkov našich podujatí.
Po porovnaní cenových ponúk sme si
kúpili LCD projektor s rozlíšením 1024 x
768, ktorý je nepostrádateľný na
skupinových zamestnaniach spoje
ných s premietaním a prednáškou
každú tretiu sobotu v mesiaci. Okrem
toho je veľmi užitočný pre nás aj na
dňoch
otvorených
dverí,
na
preventívnych besedách a väčších
podujatiach.
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Granty  projekty

Individuálna a skupinová práca s rodinami závislých ľudí >>>
Na základe skúseností a spätných
väzieb predchádzajúcich rokov sme
sa usilovali o to, aby aktívnou účasťou
abstinujúcich klientov a rodinných
príslušníkov
aj
v
tomto
roku
pokračovali v tematických sku
pinových zamestnaniach a sociál
nom poradenstve. Grantový program
s názvom „Individuálna a skupinová
práca s rodinami závislých ľudí“ sme
zrealizovali podporou Nitrianskeho
samosprávneho kraja z dotácie na
vykonávanie opatrení sociálnopráv
nej ochrany detí a sociálnej kurately.

v zdravom sebapoznaní a v napra
vení svojich vzťahov narušených
dôsledkom užívania drog. V rámci

tvorivej dielne sme organizovali deväť
aktivít na tretej sobote každého
mesiaca. Celodenné zamestnania
pozostávali z predpoludňajšej inklu
zívnej
aktivity
a
popoludňajšej
vzdelávacej
aktivity.
Do
voľno
časových, športových a rozvojových
činností, ktoré sme usporiadali na
našom
viacúčelovom
športovom
ihrisku, sa nám podarilo zapojiť popri
našich
klientov
aj
rodinných
Cieľom projektu bolo pomáhať príslušníkov. Najväčšej obľube sa tešili
závislým osobám a ich rodinným futbalové zápasy a stolnotenisové
príslušníkom,
aby
napredovali turnaje. Otvorené inkluzívne zames

Granty  projekty
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tnania organizované pre rodiny slúžili
prekonanie existujúcich bariér a na
pomáhanie lepšej komunikácie.

Popoludňajšie vzdelávacie aktivity
sme uskutočnili formou interaktívnej
tematickej prednášky a následnej
diskusie. Poskytli sme praktické znalosti
pre účastníkov, aby sa mohli rozvíjať
v zdravom sebapoznaní a v na
pravení svojich vzťahov narušených
dôsledkom užívania drog a lepšie
zaobchádzať so svojou závislosťou
a spoluzávislosťou. Zábavná vsuvka,
spoločné grilovanie a posedenie pri
zákuskoch slúžili ako prostriedok na
vyjadrenie emócií a na zabezpečenie
dobrej atmosféry. V rámci aktivít sme
prednášali a prediskutovali témy
v oblasti sebapoznania a tým sme
umožnili prístup k neformálnemu
celoživotnému vzdelávaniu.
Sociálne poradenstvo sme realizovali
formou individuálnych pohovorov,
o ktoré bol veľký záujem zo strany
abstinujúcich klientov aj rodinných
príslušníkov. Sociálne poradenstvo
rodinám, párom a individuálne sede

nia boli v dohodnutých termínoch,
častokrát
v
sobotu
alebo
vo
večerných hodinách. Pohovory pre
biehali v trvaní jednej hodiny, terénne
terapie v rámci troch až štyroch
hodín.
Členovia Aklubu z Dunajskej Stredy
boli už tradične aktívnymi účastníkmi
našich
skupinových
zamestnaní.
Priemerne sme sa venovali 22
závislým a 32 rodinným príslušníkom
mesačne a čo sa týka celého
projektu, do zamestnaní sa zapojilo
spolu 33 rodín. Za odborné reali
zovanie
celého
projektu
boli
zodpovední odborný garant, sociálny
pracovník, pedagóg, právnik a ad
ministratívnotechnický pracovník –
každý vo svojom odbore.
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Imre >>>
Teraz, keď sa zamýšľam nad svojim
životom, uvedomujem si, že bolo
veľa nástrah, ktoré som vtedy
nerozoznal,
boli
pre
mňa
neviditeľné. Pil som ako každý
v mojom okolí. V spoločnosti,
v ktorej som sa pohyboval, to bolo
samozrejmosťou.
Alkohol
bol
prítomný na mojom pracovisku,
patril k môjmu voľnému času,
k
spoločenským
a
rodinným
podujatiam: narodeniny, meniny,
zabíjačka, oberačka – vtedy bola
povolená aj opitosť. Ja som si
nástrahu nevšimol a trvalo dlho, kým
som si uvedomil, že mám problém
s alkoholom.

Nestačí sa dať do poriadku len po
fyzickej stránke(hoci u mňa bolo aj
toto náročné), aj duševne sa treba

Výroky klientov
ozdraviť, čo je však dlhodobý
proces.
Tu strávené roky nie sú stratené roky,
je to príprava na život, hovorím to
ja, skoro päťdesiatnik. Tu som sa
naučil dôležité veci, získal som
cenné skúsenosti.
Vybudoval som si základné ľudské
hodnoty, lebo sa stali dôležitými pre
môj život: úcta, zdvorilosť, láska,
dobré
skutky.
Usilujem
sa
o usporiadaný život, o prijímanie
vlastnej zodpovednosti za svoje
slová a skutky – takto nadobudol
môj život zmysel.
Jožo >>>
Tak a teraz sa pokúsim porozprávať
o tom, ako sa u mňa vyvinula
závislosť.
V
roku
1990
som
v Bratislave navštívil jednu – v tých

Výroky klientov
časoch u nás ešte novú – herňu, len
tak, zo zvedavosti a na mieste som
prehral 100 korún. To bolo moje
týždňové
vreckové.
A
potom
nasledovali ďalšie pokusy s pre
menlivým úspechom a výsledok bol
ten, že som sa dostal do mínusu.
Popri vysokoškolskom štúdiu som mal
možnosť chodiť na brigády, čo som
v plnej miere využíval, ale všetky
zarobené peniaze skončili v hracích
automatoch. Potom som vyskúšal aj
„veľké kasíno“, tu sme hrali Black
Jack a ruletu so spolužiakmi.
... závislí ľudia sami nevedia zvládnuť
svoju túžbu po látke (môže to byť
alkohol, droga alebo ako v mojom
prípade
automaty)
a
ani
si
nevšimneme, že nielen svoj život
zničíme, ale aj zo životov našich
blízkych
robíme
peklo.
Preto
odporúčam
pre
tých,
ktorí
rozmýšľajú nad tým, že vyskúšajú
niektorú látku, aby si rozmysleli veľmi
dobre, čo robia. Lebo ľahko sa
môžu stať väzňom alkoholu alebo
drogy, z ktorého väzenia nie je ľahké
vyjsť, ale nie je to nemožné.
Laci >>>
Rodičia sa veľmi nezaujímali o mňa.
Mama
vedela,
že
športujem
a myslela si, že som v bezpečí. Mala
iné starosti: otec pil, časté boli u nás
hádky. Ja som hľadal útočisko na
ulici. Nebol som sám. Bol nás asi
tucet, vytvorili sme skupinu a v nej
sme sa všetci cítili bezpečne.
Alkohol, tabletky, tráva – sloboda,
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o nikoho a o nič sa nestarať, to bolo
spočiatku báječné – toto bol iný
svet, v ktorom som sa cítil stále
lepšie a lepšie. Neskôr som sa stal
vodcom skupiny. Cítil som sa byť
veľkým, múdrym – toto poskytoval
v počiatkoch heroín.

Pomaly som si začal zvykať aj na
prácu. Pochopil som, že práca je
dôležitá v živote človeka. Poznal
som jedného podnikateľa, ktorý mal
kone a k nemu som chcel ísť
pracovať
po
skončení
liečby
v Nádeji. Tak sa aj stalo. Práca mala
na
mňa
dobrý
vplyv,
moje
sebavedomie sa upevňovalo.
Veľa času som trávil na čerstvom
vzduchu, čo tiež napomáhalo
môjmu vyzdraveniu a posilneniu.
Vstával som skoro ráno – kone ma
potrebovali.
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Terapeutická komunita v obrazoch

pracovná terapia

tvoríme hodnoty

tvoríme hodnoty

zber úrody

deň otvorených dverí

tvoríme hodnoty

deň otvorených dverí
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Terapeutická komunita v obrazoch

pohľad na jarnú záhradu

skrášľujeme okolie

tvoríme hodnoty

zber úrody

skrášľujeme okolie

na výstave

skrášľujeme okolie

tvoríme hodnoty
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Hospodárenie

Výnosy (v celých €)
tržby z predaja služieb
aktivácia materiálu a tovaru
prijaté dary
prijaté príspevky od fyzických osôb RS
prijaté príspevky od fyzických osôb DPC
príspevky z podielu zaplatenej dane
dotácie
Spolu

170
3 197
5 855
23 543
9 420
620
63 392
106 197

Náklady
spotreba materiálu
spotreba energie
opravy a udržiavanie
ostatné služby
mzdové náklady
zákonné sociálne poistenie a zdrav. poistenie
zákonné sociálne náklady
daň z nehnuteľností
ostatné dane a poplatky
úroky
dary
iné ostatné náklady
odpisy dlhodob. nehm. majetku a dlhod. hmot. majetku
tvorba a zúčtovanie opravných položiek
Spolu
Výsledok hospodárenia pred zdanením
Výsledok hospodárenia po zdanení

21 613
7 938
727
5 476
41 559
13 671
285
1 205
154
251
14
762
3 740
4 725
102 120
4 077
4 077

Finančné dary, príspevky a granty:
Výnosy z 2% z dane
Finančný príspevok z NSK na prevádzku RS
Finančný príspevok z NSK na prevádzku DPC
Finančný príspevok z NSK na vykonávanie opatrení SPODaSK
BGA  na nákup projektoru
BGA  na výlet s klientmi do Maďarska
Finančné dary  účelový dar na rekonštrukciu kaplnky

620
49 790
8 961
4 000
320
320
4 558

Účtovná závierka za rok 2015 bola zostavená 29. 3. 2016, schválená 29. 3.
2016, overená audítorom 12. 4. 2016 a je uverejnená v registri účtovných
závierok (www.registeruz.sk).
Organizácia nevykonáva podnikateľskú činnosť.
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Hospodárenie
Podrobnejšie členenie nákladov na jednotlivé prevádzky:
mzdové náklady, odvody zamestnávateľa a soc. náklady
úhrady všeob. lekárovi a psychiatrovi
čistiace a dezinfekčné prostriedky
el. energia
plyn
vodné a stočné
potraviny
kancelárske potreby  materiál a služby
telekomunikačné poplatky
miestne dane a ostatné poplatky
nájomné
materiál a služby na opravu budov, náradia, strojov ...
PHM
výdavky na terapiu  materiál, náradie, služby ...
vedenie účtu
úroky
odpisy dlhodob. nehm. majetku a dlhod. hmot. majetku
tvorba a zúčtovanie opravných položiek
iné  materiál a služby
Spolu

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku:
Celková hodnota neobežného majetku: 88 085
Obežný majetok: 11 179
z toho:
1 291
zásoby
9 025
krátkodobé pohľadávky
863
finančné účty
Časové rozlíšenie spolu: 0
Majetok spolu: 99 264
Vlastné zdroje krytia majetku spolu: 40 641
Cudzie zdroje: 58 623
z toho:
1 356
dlhodobé záväzky
7 294
krátkodobé záväzky
bankové výpomoci a pôžičky 49 973
Časové rozlíšenie spolu: 0
Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu: 99 264

RS

DPC

42 519
2 007
472
1 518
3 580
1 013
8 601
1 786
768
1 000
558
1 004
785
3 330
316
183
2 730
3 449
3 743
79 364

12 995
0
156
562
1 318
94
3 154
0
0
359
206
279
0
0
0
68
1 010
1 276
1 278
22 756

13 095

4 843
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Výrok audítora
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Analýza klientov
Počet klientov podľa
typu závislosti

Počet klientov podľa
veku

Informácie o klientoch
v priebehu roka 2015

Počet klientov podľa
vzdelania
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Plány do budúcnosti

Zmapovanie situácie, plány, vízie, stratégie >>>
Úvodom
mi
dovoľte
stručne
reflektovať na uplynulý rok, na
terajšiu vzniknutú situáciu a potom
sa zamyslieť nad výzvami, ktoré
stoja pred nami.
Už niekoľko rokov konštatujem, že
klesajú
až
chýbajú
vypísané
grantové možnosti a existujúce nie
sú dostupné pre našu organizáciu.
Ocitáme sa v situácii – ak chceme
udržať a upevniť svoje miesto
v spoločnosti – , ktorá nás núti
premýšľať o staronových straté
giách a hlavne, aby sme neklesali
na duchu a dokázali napredovať
vo svojom poslaní.
Keď robím bilanciu roka 2015,
musím konštatovať, že máme síce
menej možností, ale úloh, ktoré na
nás čakajú, je zas každým rokom
viacej.
Musím
naďalej
zdô
razňovať, že ako v predošlých
rokoch – až od začiatku nášho
fungovania –, našou silnou strán
kou sú naše vnútorné zdroje: naši
pracovníci, naši dobrovoľníci –
a viackrát sa stáva, že aj naši
terajší a bývalí klienti.
V roku 2015 sme začali pracovať
na cieľoch, ktoré chceme sledovať
aj v budúcnosti:

K dosiahnutiu cieľov plánujeme
používať nasledovné strategické
prostriedky:

•upevniť systém samofinancovania
(VÚC, klienti, sponzori),
•v záujme dlhodobej udržateľnosti
vytvoriť rezervný fond,
•personálny rozvoj (ľudské zdroje)
– poskytnúť primerané finančné
ocenenie,
•inštitucionálny rozvoj (granty,
sponzorské dary).

Gizella Szőcs, Mgr.

•využívať dané zdroje,
•využívať možnosti vypísaných
grantov a sponzorských darov,
•stabilizovať miesto organizácie
v sieti poskytovaných služieb –
dlhodobá udržateľnosť.
V živote človeka aj organizácie je
dôležité, aby dokázali napredovať:
ak to nenastane, tak začínajú
umierať. Často krát sa nachá
dzame v situácii, keď by sme
nepotrebovali veľa a predsa by
sme boli schopní urobiť zázraky,
vytvoriť hodnoty. Tak sa nám to
stalo aj v roku 2015 – našim
klientom
aj
našej
organizácii:
z vlastných síl a s pomocou
sponzorov sme vybudovali altánok.
Pozitívna energia z prežívania
úspechu, že sa nám to podarilo,
vyžarovala
nielen
dovnútra
organizácie, ale aj navonok do
nášho okolia.
Touto cestou plánujeme pokra
čovať aj v budúcom roku ...
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Poďakovanie, registrácia
Registrácia

Krajským úradom v Nitre, odborom všeobecnej
vnútornej správy dňom 28. augusta 1997 pod č.
OVVS/NO1/97, Obvodným úradom v Komárne,
právnym oddelením dňom 1. apríla 1992 pod č. Práv.
198/92  pôvodná Sociálna nadácia Nádej 
Reménység.

Akreditácia

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny udelilo
pre naše stredisko akreditáciu pod č. 12486/2006
I/21AK na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení
resocializačné stredisko podľa §63 zákona č. 305/2005
Z. z., ktorá nadobudla právoplatnosť dňa 22. 9. 2006,
na obdobie 5 rokov.
Na základe rozhodnutia č. 14320/2011I/25AK, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 21. 10. 2011, bola
akreditácia predĺžená na obdobie ďalších 5 rokov.

Poďakovanie Ďakujeme za doteraz prejavenú dôveru a za
poskytnutú podporu všetkým, ktorí ste stáli pri
nás a prispeli k tomu, že sme vedeli pomáhať
a
napredovať
aj
napriek
nepriaznivým
okolnostiam.
Spolupracujúci partneri >>>

Sponzori >>>

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja,
Obvodný úrad v Nitre, Emberbarát
Alapítvány
Budapešť,
Béke
Gyermekotthon
Budapešť,
Megálló
Csoport Alapítvány Budapešť, Združenie
miest a obcí Dolného Žitného ostrova,
Obecný úrad Veľké Kosihy, Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny Komárno,
Slovenský pozemkový fond Komárno,
RRA Šamorín, Aklub Dunajská Streda,
Švajčiarska MISIA VIERY  slovenská
pobočka n.o., Reformovaná kresťanská
cirkev Komárno, Diakonia Reformata
n.o., Schola Privata Gutaiensis

TM STAV s.r.o. Dunajská Streda, T+T
MICROPOL s.r.o. Komárno, Human
International o.z., Jumal s.r.o. Komárno,
Poľnohospodárske družstvo Veľké Kosihy,
FC DL Group Veľké Kosihy, FIMA Veľké
Kosihy, Ajrin potraviny Veľké Kosihy,
Cukráreň Veľké Kosihy, Ing. Dušan Rojko,
Ing. Gáspár Farkas, MUDr. István Farkas,
Ing. Jozef Farkas, Zoltán Kollár súkromný
podnikateľ, Mgr. art. Róbert Mešťánek,
František Pozsár, Mgr. Róbert Špánik,
Mgr. František Tóth, Jozef Viola, Ing.
Tamás Zolczer a mnohí iní

Nádej – Reménység, n. o.
Hlavná 196
SK  946 21 Veľké Kosihy
tel.: +421 35 77 97 150
email: nadej@resocializacia.sk
IČO: 34000801, DIČ: 2021042826
bankový účet: SK07 5600 0000 0038 7232 6001

www.resocializacia.sk

GPS
N 47° 45.444' (N 47.7574°; N 47° 45' 26.66'')
E 17° 53.000' (E 17.8833°; E 17° 53' 00.00'')

