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Poslanie

Naše poslanie zakotvené v Štatúte: „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.“

Úvodné slová k 25. výročiu organizácie

Vážený čitateľ, každý milý záujemca!

Dovoľte mi, aby som Vás v mene Správnej rady Nádej – Reménység, n.o. srdečne zdravila pri čítaní výročnej
správy našej organizácie za rok 2017.

Minulý rok (v roku 2017) sme slávili 25. výročie založenia neziskovej organizácie Nádej – Reménység (bývalá
Sociálna nadácia). Po 25 rokoch mi dovoľte spomenúť nesmierne náročné začiatky a zase zdôrazňovať, že
sme nevznikli samoúčelne: u nás v centre pozornosti od začiatku stáli naši klienti a ich rodinní príslušníci.

25 rokov v živote našej organizácie – má to svoj význam: podarilo sa nám položiť dobré základy našej
odbornej práce a snažíme sa ju neustále obohacovať najnovšími znalosťami. Materiálnotechnické zázemie
a príjemné prostredie sme vybudovali cez získané granty.

O efektívnosti a úspešnosti našej práce najvierohodnejšie svedčia naši už dlhodobo abstinujúci klienti a ich
rodiny. Od začiatku sme sa snažili venovať a pomáhať celej rodine a tak aj po 25 rokoch máme kontakty
a priateľské vzťahy so stovkami ľudí, ktorým sme vedeli pomôcť.

Ďakujeme mnohým z Vás za doteraz prejavenú dôveru a dúfame, že naše informácie Vám pomôžu, aby ste
lepšie spoznali a pochopili našu prácu v záujme závislých ľudí a ich rodín.

Mgr. Gizella Szőcs, predsedníčka Správnej rady
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Úvod

Bezpečie  dôvera

Naša organizácia zažila viac období, kedy bola v nebezpečenstve jej existencia. Doliehali na nás útoky,
ktorých cieľom bolo, aby „šikovní“ ľudia získali naše priestory pre vlastné záujmy. Boli potom časy, keď
finančná dotácia bola podminimálna. Bránili sme sa a robili, ako len mohli – ale ľudské možnosti sú
obmedzené. Potrebovali sme aj (predovšetkým) nadprirodzenú pomoc. Vôbec človek potrebuje pevné
zázemie. Prekrásne osvetľuje bod istoty J. A. Komenský vo svojom diele „Centrum securitatis“(Hlbina
bezpečnosti). Prví Anonymní alkoholici našli tiež (v Bohu) svoj bod istoty, keď vo svojom druhom bode píšu:
„Dospeli sme k viere, že Sila vyššia ako my nám môže prinavrátiť duševné zdravie“.

Bez vyššej Moci, než sme my – a bez viery v ňu – sa neocitneme v bezpečí, ale tiež nebudeme potom vedieť
zotrvať v ňom, ak nebudeme tráviť svoje dni podľa pravidiel, systému, poriadku. Keď sa nimi dobrovoľne –
lebo sme uznali, že sú pre nás dobré – riadime, usídli sa v našom vnútri pocit slobody. A vnútorná sloboda je
taktiež predpokladom istoty.

Na začiatku 90tych rokov sme sa venovali závislým ľuďom tam, kde sme ich našli, alebo sme ich volali do
našich priestorov na pár hodín, ale postupne sa stalo pre nás jednoznačným, že títo ľudia potrebujú na dlhší
čas chránené miesto. Bezpečie, kým sú veľmi zraniteľní, ovplyvniteľní. Po čase sa nám podarilo nájsť a dať
do prevádzky vhodný objekt. Ľudia, ktorí pýtajú od nás pomoc, stratili pôdu pod nohami – duševne a veľmi
často aj fyzicky. Potrebujú miesto, spoločenstvo, kde sú prijatí a kde je im dávaná dôvera, že sa môžu zmeniť
– a k tejto zmene dostávajú aj všestrannú podporu. Aj keď im chýba z minulosti bezpečný rodičovský vzťah,
ten sa môže húževnatým učením a prácou na sebe znova modelovať.

Dôvera – kedysi ma veľmi oslovil krátky úvodník kresťanského časopisu „Die Welt is auf dem Vertrauen
angelegt“ (Svet je založený na dôvere). Túto pravdu názorne vidíme napríklad v cestnej premávke. Bez
dôvery by nemohla fungovať.

Súvislosť medzi bezpečím a pocitom bezpečia môže byť nelogická.
Niekedy by sme nemuseli mať nijaký dôvod, aby sme mali strach,
inokedy sú okolnosti nepriaznivé, a predsa máme nádej, ba aj
pevnú vieru. Dietrich Bonhoeffer aj v ohrození svojho života mohol
vysloviť tieto slová: „Pod zázračnou ochranou dobrých mocností
pokojne čakáme na to, čo má prísť. Boh je s nami večer i ráno
a celkom iste v každý nový deň“.

Samozrejme sme si vedomí, že zohrávajú v našom živote dôležitú
rolu aj telesné a sociálne potreby, kvalita našich vzťahov, treba sa
o ne starať, aby sa „náš dom – náš hrad“ nezrútil.

Čo sa týka „budovy“ našej organizácie, myslíme si, že je položená
na dobré, bezpečné základy. Snažili sme sa plynule dbať o jej
stavbu. Chceme ju udržovať naďalej v dobrom, funkčnom,
prospešnom stave.

Mgr. Kálmán Szőcs, riaditeľ neziskovej organizácie
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Činnosť neziskovej organizácie

Resocializačné stredisko

V RS poskytujeme resocializačnú starostlivosť mužom so závislosťou od psychoaktívnych látok a hracích
automatov od roku 1992. Cieľom komplexného resocializačného programu nášho strediska je integrácia
a  reintegrácia závislých ľudí do spoločnosti, rodiny a na pracovný trh. Dlhodobú rezidenčnú starostlivosť
uskutočňujeme formou komunity.

Na základe zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele poskytujeme najmä
sociálnu prácu, špeciálne sociálne poradenstvo, psychologickú starostlivosť, resocializačné programy,
rehabilitačné činnosti, nácvik pracovných návykov, záujmovú a kultúrnu činnosť, zdravotnú starostlivosť,
prípravu na povolanie; bývanie a stravovanie.

Našimi pravidelnými skupinovými zamestnaniami sú veľká skupina, sebapoznávacia skupina, skupina riešenia
konfliktov, aplikácia literárnych diel, biblická hodina a kreatívne činnosti. S mesačnou pravidelnosťou
vyhodnocujeme individuálny resocializačný plán každého klienta a podľa potreby sme k  dispozícii na
individuálne pohovory.

Každú tretiu sobotu v mesiaci organizujeme skupinu bývalých klientov a  rodinných príslušníkov, ktoré je
svojpomocné skupinové zamestnanie formou prednášky, následnej diskusie, športu a spoločného varenia.
K  úspešnej resocializácii patria aj športové a voľnočasové aktivity: futbal, basketbal, stolný tenis,
posilňovanie, výlety k Dunaju.

Významnú časť resocializačného programu tvorí nácvik pracovných zručností. Aj tento rok sme tvorili
hodnotu v nasledovných oblastiach: obrábanie záhrady, revitalizácia areálu, chov zvierat v zaregistrovanej
farme, varenie a výpomoc v kuchyni, upratovanie, stolárske, murárske a zámočnícke práce.

Postresocializáciu zabezpečujeme formou skupiny bývalých klientov a rodinných príslušníkov, individuálneho
poradenstva a možnosti bývania v Domove na polceste.
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Činnosť neziskovej organizácie

Domov na polceste

Pre tých klientov, ktorí po úspešnej resocializácii nemajú
zabezpečené bývanie a  sú v nepriaznivej sociálnej situácii,
prevádzkujeme domov na polceste. Ovzdušie a  služby
poskytované v domove na polceste sú blízke životu v rodine.
Zariadenie s  kapacitou pre 6 osôb umožňuje individuálny
prístup.

V Domove na polceste poskytujeme sociálnu službu na
základe Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, najmä:
ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, pomoc pri
uplatňovaní práv a právom chránených záujmov; možnosť
nácviku pracovných zručností; pomoc pri pracovnom
uplatnení; možnosť prípravy stravy, výdaj stravy alebo výdaj
potravín; možnosť základnej osobnej hygieny, prania, žehlenia
a údržby bielizne a šatstva; záujmovej činnosti.

Hlavným dôvodom pre zriadenie a prevádzkovanie domova na polceste bolo a je, že niektorí za našich
klientov, ktorí úspešne zvládli resocializačný program, nemajú inú alternatívu na riešenie svojej životnej situácie.
Buď by im ostala ulica alebo nejaké ďalšie sociálne zariadenie, čo by znamenalo tiež bezvýchodiskovosť tejto,
pre nich životne dôležitej situácie.

Opodstatnenosť domova na polceste vidíme v konkrétnych životných prípadoch. Zo 7 klientov v roku 2017
všetci abstinujú, 4 pracujú na pracovnom trhu, 3 zamestnáme v rámci organizácie. Upevnenie dosiahnutých
výsledkov a pevné zázemie počas reintegrácie sú nesmierne dôležité pre nich.
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Najvýznamnejšie udalosti

3. Január ∙ Divadelné predstavenie
Začiatkom roka už tradične odchovanci a pracovníci detského domova
Fővárosi Kossuth Lajos Gyermekotthon z Budapešti nám predviedli divadelné
predstavenie s dotýkajúcim odkazom „A kis gyufaárus lány“ (Dievčatko so
zápalkami) a počas následného pohostenia sme mali možnosť na budovanie
vzťahu.

1819. Február ∙ Terapeutický futbalový turnaj
Vo februári sme boli pozvaní na 1. ročník Futbalového turnaja pre terapeutické
komunity v Balatonfürede. Popri futbale išlo o posilnenie vzťahov medzi klientmi
a ich rodinami v krásnom mestečku. Pamätným zážitkom bolo vidieť na ihrisku
nášho klienta a jeho 12ročného syna ako hrali v jednom mužstve.

1. Marec ∙ Poslanecký prieskum
V prvý jarný deň navštívila naše stredisko poslankyňa Národnej rady Slovenskej
republiky. S jej tímom dôkladne preskúmali fungovanie našej práce a obhliadli
celý areál, popritom sa stretli aj s klientmi na nácviku pracovných zručností. Boli
sme vďační, že prišli s pomocným úmyslom a dostali osobné nahliadnutie.

27. marec ∙ Schôdza správnej rady
Na prvej riadnej schôdzi roka Správna rada prebrala činnosť a plány neziskovej
organizácie, schválila rozpočet organizácie na rok 2017 a schválila ročnú
účtovnú závierku na rok 2016, ktorá overená štatutárnym audítorom bola
uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok.

31. marec ∙ Skončenie projektu MZ SR
Vďaka projektu „Technika v službách resocializácie“ v rámci účelovej dotácie
na podporu protidrogových aktivít Ministerstva zdravotníctva SR sme vydali
informačnú brožúru, obstarali technické zariadenia do kancelárie a pre nácvik
pracovných návykov a prípravou na pracovný trh sme zvýšili šancu klientov na
ich reintergáciu.

14  17. Apríl ∙ Veľká noc
Veľký piatok sme sa zišli na bohoslužbu do kaplnky. Na sobotu sme organizovali
stretnutie pre bývalých  aktuálne abstinujúcich  klientov a ich rodín
z  príležitosti 25. výročia založenia Sociálnej nadácie Nádej  Reménység.
Veľkonočnú nedeľu sme oslávili zmŕtvychvstanie Pána Ježiša. Pondelok sme
tradične vyrazili na výlet s rodinami.

19. Máj ∙ Most lásky
Ani tento rok sme nemohli chýbať z Dobrovoľných dní Reformovanej cirkvi
„Szeretethíd“. Pomohli sme vo vyčistení zanedbaného priestoru v Komárne
a  maľovaní oplotenia Zariadenia pre seniorov. Tradičným mottom programu
bol biblický verš: „Nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom.“
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Najvýznamnejšie udalosti

27. máj ∙ Aklub DS
Pozvánku sme dostali aj od vedúceho Aklubu z Dunajskej Stredy, ktorý je
pravidelným účastníkom našich sedení pre bývalých klientov a rodinných
príslušníkov. My sme sa tiež zúčastnili ich slávnostného výročného stretnutia, na
ktorom sa zišlo veľa abstinujúcich závislých z Aklubov Slovenska.

5. Jún ∙ Deň otvorených dverí
Turíčny pondelok znamená v Nádeji zároveň aj Deň otvorených dverí. V teplý
letný deň sme privítali popri rodinách závislých aj vedenie a občanov obce,
odborníkov a záujemcov. Našimi hosťami boli dramatopedagogička Éva Oláh
Bódi z Budapešti a PhDr. Erika Kovácsová, PhD. z CPLDZ Bratislava.

10. Jún ∙ Deň obce
Považujeme za dôležité, aby sme s miestnou samosprávou pestovali dobrý
vzťah, viackrát sme si navzájom pomáhali aj v tomto roku. Na dni obce
prvýkrát v histórii Nádeje porota pokladala náš hovädzí perkelt za najchutnejšie
jedlo v súťaži 25 tímov a vyhrali sme kotlík ako hlavnú cenu.

14. júl ∙ Schôdza správnej rady
Mimoriadna schôdza Správnej rady bola zvolaná neodkladne kvôli výroku
štatutárneho audítora k ročnej účtovnej závierke. Po predchádzajúcom
oboznámení a preštudovaní bola Výročná správa na rok 2016 tiež
jednomyseľne schválená hlavným orgánom neziskovej organizácie.

17. august ∙ Schôdza správnej rady
Na riadnej schôdze Správna rada znovuzvolila členov správnej rady, riaditeľa
a  revízora neziskovej organizácie. Ďalším bodom bolo schválenie
implementácie a rozpočtu projektu „Struggle of Addicts on Drugs“ (kód:
SKHU/1601/4.1/348) v  rámci Programu spolupráce Slovenská republika –
Maďarsko.

22. September ∙ Tlačová konferencia
22. septembra sa usporiadala tlačová konferencia nášho projektu „Struggle of
Addicts on Drugs“ (SKHU/1601/4.1/348) realizovaného v rámci programu
spolupráce Interreg VA SKHU s finančnou podporou Európskeho fondu
regionálneho rozvoja. Projekt sa implementuje od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2018.

Od septembra ∙ Vzdelávanie
Významnou aktivitou projektu je vzdelávací program pozostávajúci z 8 kurzov
(anglický, slovenský a maďarský jazykový kurz, vidiecke práce, právo
a  podnikanie, kuchársky kurz, sebapoznanie a riešenie konfliktov), ktorého
cieľom je posilnenie integrácie a reintegrácie našich klientov.
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6. a 20. október ∙ Študijné cesty
Rad aktivít otvorili študijné cesty pre odborníkov a klientov. Členovia partnerskej
organizácie Megálló Csoport Alapítvány nás navštívili v našom vidieckom
prostredí a my sme mohli prežiť ich terapeutické metódy vo veľkomestskom
prostredí. Na workshopoch sme si vymenili cenné skúsenosti.

Najvýznamnejšie udalosti

17. November ∙ Výlet do Vyšehradu
V rámci malého projektu financovaného Fondom Gábora Bethlena sme
organizovali jednodňový výlet s rodinami na Vyšehrad v krásnom ohybe
Dunaja. Napriek chladnému jesennému počasiu sme urobili prechádzku
v histórii a hlavným cieľom bolo budovanie vzťahov v komunite.

20. november ∙ Schôdza správnej rady
Na poslednej riadnej schôdze Správna rada vyhodnotila činnosť, dosiahnuté
ciele, úspechy a neúspechy neziskovej organizácie v roku 2017. Riaditeľ
organizácie predkladal na schválenie správnej rade návrh rozpočtu na
nasledujúci kalendárny rok.

13. a 19. December ∙ Prevenčná kampaň
Ďalšiu aktivitu projektu tvoria na jednej strane prevenčné besedy na
základných a stredných školách, na druhej strane okrúhle stoly pre odborníkov
v oblasti drogovej prevencie a resocializácie. Sériu prevenčných besied sme
začali v ZŠ Okoličnej a SOŠ v Kolárove.

24  26. december ∙ Vianoce
Počítame s tým, že sviatky sú častokrát kritickým obdobím pre závislých. O to
väčšiu radosť znamenalo pre nás, že Vianoce sme prežili v pokojnom ovzduší.
Po zdobení sme sa zhromaždili na bohoslužbu a každý obdaroval niekoho
v  komunite. „Starší“ klienti strávili sviatky v  kruhu rodiny, s ostatnými sme boli
spolu v náhradnej rodine – v komunite.

Správna rada:

Riaditeľ:

Revízor:

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

Mgr. Kálmán Szőcs

Ing. György Pallag

Zloženie orgánov neziskovej organizácie
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Organizačná štruktúra
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Organizačná štruktúra

Riaditeľ zariadenia:
Vedúci (riaditeľ) zariadenia riadi a usmerňuje celkový chod zariadenia. Usmerňuje a vedie individuálne
rozhovory a skupinové sedenia. Okrem všeobecných práv a povinností vyplývajúcich z funkcie riaditeľa, má
predovšetkým tieto právomoci, povinnosti a zodpovednosť:

schvaľovanie organizačného usporiadania organizácie,
rozhodovanie v zásadných otázkach personálnej a mzdovej politiky,
rozhodovanie o majetku a ostatných prostriedkoch zverených organizácii do správy v rámci
platných predpisov,
starostlivosť a splnenie úloh v OBP a PO,
schvaľovanie rozboru činnosti a hospodárenia organizácie,
rozhodovanie o hlavných smeroch rozvoja preventívnoresocializačnej a postresocializačnej
starostlivosti, jej úrovne a kvality,
uzatváranie zmlúv o investičnej výstavbe, dodávke strojov, grantových a ďalších obchodných
vzťahoch,
plánuje a zodpovedá za investičné výstavby,
uzatváranie pracovných zmlúv,
uzatváranie zmlúv s klientmi (popr. s ich zákonným zástupcom) v Resocializačnom stredisku
a v Domove na polceste,
zabezpečenie úloh spojených s krízovým riadením,
starostlivosť o dodržanie zákonnosti, zmluvnej, finančnej a ekonomickej disciplíny,
zabezpečuje styk s verejnosťou, vybavovanie sťažností, zabezpečuje vnútornú kontrolu.

Pedagogická starostlivosť:
Pedagóg v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v zariadeniach sociálnych
služieb pomáha klientom v adaptácii do komunity, usmerňuje celodenný režim v komunite, vedie
individuálne rozhovory s klientmi, vedie skupinové rozhovory, kreatívne a pracovné činnosti, sleduje
napredovanie klientov v sociálnych zručnostiach a vo vývoji ich osobnosti, vedie náležité záznamy
v dokumentoch klientov, hlavne v ich individuálnom rozvojovom/resocializačnom pláne, sleduje udržovanie
poriadku v objekte a v areáli, pomáha klientom v príprave a nástupe do zamestnania.

Sociálna rehabilitácia:
Na sociálnom úseku personálne obsadenie tvoria sociálny pracovník a asistent sociálnej práce.
Službukonajúci sociálny pracovník a asistent sociálnej práce vedú skupinové a individuálne zamestnania,
usmerňujú nácvik pracovných návykov a výchovnú činnosť a dohliadajú na to, aby komunita fungovala
podľa spoločne vytvoreného denného a mesačného programu. Vykonávajú dennú vizitu na izbách,
kontrolujú dodržiavanie čistoty na izbách a v spoločných priestoroch zariadenia, dohliadajú na osobnú
hygienu klientov, zabezpečujú vydávanie liekov a vedú záznamy o službách. Organizujú a usmerňujú
voľnočasové a športové aktivity a kultúrnorekreačnú činnosť v zariadení.
Sociálny pracovník vedie individuálne rozhovory a vyhotovuje sociálne diagnózy, vypracúva a mesačne
vyhodnocuje individuálny plán rozvoja osobnosti klientov.

Psychologická starostlivosť:
Je zabezpečená psychológom v hlavnom pracovnom pomere (psychológ1) a psychológom na základe
dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (psychológ2).
Psychológ1 vedie individuálne rozhovory a skupinové sedenia.
Psychológ2 vykonáva psychologickú diagnostiku – vstupnú, priebežnú a výstupnú.

Realizácia projektu „Struggle of Addicts on Drugs“:
Vedúci kurzu Vidiecke práce na projekte, učiteľ/majster Kuchárskeho kurzu, učiteľ Slovenského jazyka, učiteľ
Anglického jazyka, prednášateľ kurzu Sebapoznanie a rozvíjanie osobnosti, prednášateľ kurzu Základy práva
a podnikania, učiteľ kurzu Maďarský jazyk, prednášateľ kurzu Ovládanie konfliktov – sú vykonávané na
základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Zabezpečujú kurzy a prednášky
klientom našej organizácie, prípadne aj ich rodinným príslušníkom.
Prednášanie na prevenčných besedách (4 osoby) – sú vykonávané na základe dohody o prácach

•
•
•

•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
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vykonávaných mimo pracovného pomeru. Zabezpečujú prevenčné besedy pre študentov základných
a stredných skôl.
Projektový manažér, projektový koordinátor, finančný asistent – sú vykonávané na základe dohody
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Zabezpečujú menežment a plynulý chod realizácie
projektu.

Údržba budov a areálu:
Je zabezpečená pomocným pracovníkom údržby budov a areálu.

Supervízia:
Je vykonávaná na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
Supervízor vykonáva individuálnu a skupinovú supervíziu pre riadiaceho zamestnanca a odborných
zamestnancov v zmysle Zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
a  o  zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene
a  doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov.

Administratívna a ekonomická činnosť:
Technickú stránku zaisťuje administratívnotechnický pracovník. Komplexne zabezpečuje administratívno
technické pozadie pre riaditeľa a to predovšetkým:

zabezpečuje agendu spojenú s vybavovaním žiadostí občanov a organizácií a poskytuje informácie
na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám,
zabezpečuje dokumentáciu prijatých a poslaných spisov, registráciu zmlúv, kde sa registrujú
a evidujú všetky zmluvné záväzky, do ktorých vstupuje nezisková organizácia,
zabezpečuje agendu a výkon verejného obstarávania,
organizuje a zabezpečuje spracovanie súhrnných informácií a štatistických údajov o činnosti a rozvoji
organizácie,
zabezpečuje a vedie personálnu a mzdovú agendu,
zabezpečuje prevádzkovanie a rozvíjanie informačného systému,
zabezpečuje technickú údržbu a servis výpočtovej techniky,
komplexne zabezpečuje a usmerňuje činnosť neziskovej organizácie po stránke prevádzkovej
(prevádzka energetických zariadení, vodného hospodárstva, prevádzka kuchyne, technickorevízne
činnosti, opravy, údržby, oblasť nákupu, materiálnotechnické zásobovanie),
zabezpečuje vedenie pokladne, sleduje pohyb finančných prostriedkov na účtoch,
spolupracuje s účtovníkmi organizácie.

Pozn.: v percentách je vyjadrený úväzok na prevádzku z celkového úväzku v organizácii.

•

•

•
•

•
•
•
•

•
•
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Pedagogická starostlivosť:
Pedagóg v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v zariadeniach sociálnych
služieb pomáha klientom v adaptácii do komunity, usmerňuje celodenný režim v komunite, vedie
individuálne rozhovory s klientmi, vedie skupinové rozhovory, kreatívne a pracovné činnosti, sleduje
napredovanie klientov v sociálnych zručnostiach a vo vývoji ich osobnosti, vedie náležité záznamy
v dokumentoch klientov, hlavne v ich individuálnom rozvojovom/resocializačnom pláne, sleduje udržovanie
poriadku v objekte a v areáli, pomáha klientom v príprave a nástupe do zamestnania.

Sociálna rehabilitácia:
Na sociálnom úseku personálne obsadenie tvorí asistent sociálnej práce.
Službukonajúci asistent sociálnej práce vedie skupinové a individuálne zamestnania, usmerňuje nácvik
pracových návykov a výchovnú činnosť a dohliada na to, aby komunita fungovala podľa spoločne
vytvoreného denného a mesačného programu. Vykonáva dennú vizitu na izbách, kontroluje dodržiavanie
čistoty na izbách a v spoločných priestoroch zariadenia, dohliada na osobnú hygienu klientov, zabezpečuje
vydávanie liekov a  vedie záznamy o službách. Organizuje a usmerňuje voľnočasové a športové aktivity
a kultúrnorekreačnú činnosť v zariadení.

Psychologická starostlivosť:
Je zabezpečená psychológom v hlavnom pracovnom pomere. Psychológ vedie individuálne rozhovory
a skupinové sedenia.

Realizácia projektu „Struggle of Addicts on Drugs“:
Vedúci kurzu Vidiecke práce na projekte, učiteľ/majster Kuchárskeho kurzu, učiteľ Slovenského jazyka, učiteľ
Anglického jazyka, prednášateľ kurzu Sebapoznanie a rozvíjanie osobnosti, prednášateľ kurzu Základy práva
a podnikania, učiteľ kurzu Maďarský jazyk, prednášateľ kurzu Ovládanie konfliktov – sú vykonávané na
základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Zabezpečujú kurzy a prednášky
klientom našej organizácie, prípadne aj ich rodinným príslušníkom.
Prednášanie na prevenčných besedách (4 osoby) – sú vykonávané na základe dohody o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru. Zabezpečujú prevenčné besedy pre študentov základných
a stredných skôl.
Projektový manažér, projektový koordinátor, finančný asistent – sú vykonávané na základe dohody
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Zabezpečujú menežment a plynulý chod realizácie
projektu.

Supervízia:
Je vykonávaná na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
Supervízor vykonáva individuálnu a skupinovú supervíziu pre riadiaceho zamestnanca a odborných
zamestnancov v zmysle Zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
a  o  zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene
a  doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov.

Pozn.: v percentách je vyjadrený úväzok na prevádzku z celkového
úväzku v organizácii.
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Technika v službách resocializácie

Účelom projektu, ktorý sme realizovali s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2016, bol upútať pozornosť na pozitívny
odkaz, že napriek vážnym dôsledkom užívania drog existuje východisko zo závislosti.

Dlhodobým cieľom projektu bolo zvýšenie úrovne resocializačnej činnosti. Konkrétnym cieľom na jednej
strane bolo rozvíjanie teoretickej stránky resocializačného programu obstaraním technického vybavenia
a  informovanie širšej verejnosti vypracovaním brožúry, na druhej strane posilnenie praktickej prípravy na
prácu obstaraním pracovných strojov a tým zvýšenie šance našich klientov na úspešnú reintegráciu.

Cieľovú skupinu tvoria abstinujúci závislí od psychoaktívnych látok a hracích automatov. Reintegrácia našich
klientov môže byť úspešná, keď aktívne spolupracujú na svojej resocializácii, preto sme ich začlenili aj do
realizovania tohto projektu. Nakoľko škodlivé následky závislosti zasahujú predovšetkým rodinné vzťahy, do
cieľovej skupiny patria nepriamo aj rodinní príslušníci abstinujúcich závislých.

V rámci projektového zámeru sme naplánovali 4 aktivity. Prvá aktivita bola vyžiadanie cenových ponúk, na
základe ktorých sme mohli obstarať technické vybavenie. Druhá aktivita bola obstaranie technického
vybavenia. Pre rozvíjanie teoretickej stránky resocializácie sme kúpili laserovú farebnú tlačiareň, osobný
počítač s operačným systémom a Office balíkom a dátové úložisko. Pre posilnenie praktickej prípravy na
pracovný trh sme kúpili vibrační stolík, stavebnú diamantovú pílu, miešačku na betón, stojanovú vŕtačku
a zváračku so zváracou kuklou.

Tretia aktivita bola vypracovanie a zverejnenie brožúry. Pomocou nakúpeného technického vybavenia sme
vypracovali brožúru s názvom „Existuje východisko zo závislosti", ktorou sme zacielili stručné informovanie:
o  závislosti a následkoch užívania drog, predstavenie nášho resocializačného strediska a oboznámenie
výrokov abstinujúcich závislých. Brožúru sme vydali v náklade 100 kusov na 8 stranách vo formáte A5 a bola
doručená 10 zariadeniam: psychiatrom, mužským oddeleniam nemocníc, psychológom a vzdelávacím
zariadeniam v okolí. Táto brožúra s aktualizáciami bude dlhodobo slúžiť na informovanie o závislosti a našej
misii.

Štvrtá aktivita bola príprava na pracovný trh. Pomocou obstaraných strojov sme vedeli výrazne posilniť
efektivitu nácviku pracovných zručností. V prvom rade sa začalo s vysvetlením základných bezpečnostných
predpisov pri užívaní strojov. Následne sme sa oboznámili s technológiou výroby a  fungovaním strojov.
Miešačka na betón splnila svoju obvyklú funkciu, vibračným stolíkom sme vyrábali zámkovú dlažbu
v  prírodnom aj farebnom prevedení, diamantovou pílou sme rezali tehly a škridle na výrobu klinkerovej
dlažby, stojanová vŕtačka a CO zváračka slúžili na výrobu kachlí. Veľkým výnosom 18 zamestnaní bolo popri
očividných výsledkoch aj spoločné učenie sa a odovzdanie skúseností. Dúfame, že stroje budú dlhodobo
slúžiť príprave našich klientov na pracovný trh.

Realizáciu projektu charakterizovala dobrá spolupráca a pružnosť zo strany zamestnancov aj zo strany
abstinujúcich závislých. Sme veľmi radi, že pomocou finančnej podpory Ministerstva zdravotníctva sme
vedeli dlhodobo a významne posilniť teoretickú aj praktickú stránku našej resocializačnej činnosti.

dr. jur. Dávid Szőcs, projektový koordinátor
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Struggle of Addicts on Drugs

Narodenie projektu s názvom „Struggle of Addicts on
Drugs” (kód: SKHU/1601/4.1/348) vyvolalo spoločné
poslanie projektových partnerov: reintegrácia závislých
do spoločnosti. Tento cezhraničný projekt je najväčšou
doterajšou spoluprácou vo viacročnom vzťahu dvoch
partnerských organizácií, ktorý sa implementuje od 1.
septembra 2017 do 31. decembra 2018 za 16 mesiacov.

Projekt sa uskutoční v rámci Programu spolupráce
Interreg VA Slovenská republika – Maďarsko,
podporovaný 85% Európskym fondom regionálneho
rozvoja, 10% slovenským a maďarským štátom, 5%
spoluúčasť musia zabezpečiť projektoví partneri. Celkový rozpočet projektu je 265 037,00 EUR, z toho
slovenského vedúceho partnera 174 386,00 EUR a maďarského partnera 90 651,00 EUR.

Hlavným cieľom projektu je posilnenie opodstatnenosti resocializačnej starostlivosti, čo odôvodňuje
skutočnosť, že reintegrácia závislých nepotrebuje iba zdravotné liečenie, ale rozvíjanie osobnosti, vytvorenie
nového spôsobu života, čo sa dá dosiahnuť terapeutickými metódami. Ďalšími cieľmi sú zlepšenie
spolupráce v tomto odbore, rozvíjanie terapeutickej infraštruktúry a zníženie zaťaženosti odborníkov.

Rad aktivít sa začína študijnou cestou odborníkov, pokračuje výmenou skúseností klientov partnerských
organizácií v Nádeji, vo Veľkých Kosihách a v Megálló, v Budapešti. Ovocím sumárnych workshopov
a pravidelného natáčania bude film predstavujúci terapeutické metódy.

Celú dobu implementácie projektu sprevádza vzdelávací program pozostávajúci z 8 kurzov: kuchársky kurz,
anglický, slovenský a maďarský jazykový kurz, základy práva a podnikania, sebapoznanie a rozvíjanie
osobnosti, zvládanie konfliktov, vidiecke práce a kurz kancelárskeho asistenta.

V rámci prevenčnej kampane organizujeme protidrogové besedy na základných a stredných školách, resp.
v polepšovniach a okrúhle stoly pre dotknutých odborníkov (sociálni pracovníci, pedagógovia,
psychológovia, psychiatri, lekári, teológovia).

Z hľadiska rozpočtu najväčšou aktivitou projektu je rekonštrukčná investícia: starú veľkú kotolňu prerobíme na
Viacúčelové športovorekondičné zariadenie, ktoré bude slúžiť športovým, výchovným a odborným cieľom.

Tieto aktivity podporujú docielenie čo najširšieho kruhu spoločnosti, ako aj medziinštitučnú spoluprácu
a  vzájomné poslanie Nádeje, pôsobiacej v pokojnom vidieckom prostredí a Megálló, pracujúcom na
rušnom veľkomestskom teréne.

dr. jur. Dávid Szőcs, projektový koordinátor
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Rok 2017 bol intenzívny a tvorivý v komunite Nádej – Reménység. Život
domova (skupinové zamestnania, pracovné a voľnočasové aktivity)
určovali jednak vypracovanie nových projektov, jednak realizovanie už
získaných grantov.

V prvom polroku sme úspešne zvládli program podporovaný
Ministerstvom zdravotníctva SR „Technika v  službách resocializácie“.
Naším cieľom bolo viesť skupinu k väčšej samostatnosti a zodpovednosti.
Chceli sme dosiahnuť, aby klienti vnímali svoje možnosti reálne, aby sa
nepodceňovali, ale ani nepreceňovali. Pri implementácii projektových
zámerov sme urobili všetko, aby zúčastnení klienti napredovali a získali
nové zručnosti a kompetencie.

V takto vytvorenej dobrej atmosfére sme začali realizovať v nadväznosti cezhraničný projekt
podporovaný Európskou úniou „Boj drogovo závislých osôb“. Pri každodenných aktivitách a  pri
vypracovaní investičného plánu (rekonštrukcia viacúčelovej športovej haly) nám boli nápomocní naši
interní a vonkajší spolupracovníci.

Pri uskutočňovaní spomenutých grantových programov sme získali cenné skúsenosti: videli sme, aká
dôležitá je sústavná spolupráca a ako môžeme získať ďalšiu motiváciu z už dokončených aktivít.

Za celú dobu realizovania týchto činností sme mohli sledovať, že rovnako dôležitá je vzájomná
podpora zo strany manažmentu, ako aj so strany klientov, bývalých klientov, dobrovoľníkov
a v neposlednom rade aj zo strany rodičov.

Cezhraničný projekt „Boj drogovo závislých osôb“ nám zaistí každodenné úlohy na celý budúci rok,
vrátane rekonštrukcie viacúčelového športovorekondičného zariadenia. Iste budeme mať čo robiť!

Dovoľte nám poďakovať všetkým, ktorí ste podporili život a prácu našej komunity a dali ste šancu
závislým ľuďom na čistý a kvalitný život. Ďakujeme Vám za pomoc rôznymi formami: vaším časom,
prácou vašich rúk, financiami, 2% z Vašej zaplatenej dane, materiálom, potravinami, vedomosťami
a srdcom.

Ďakujem Vám v mene Správnej rady a v mene kolektívu našich spolupracovníkov, že ste nás posilnili
v  nádeji, že naša spoločná snaha v prospech závislých ľudí a ich rodinných príslušníkov má svoju
hodnotu a význam.

Mgr. Gizella Szőcs, predsedníčka Správnej rady

Zhrnutie
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Život v Nádeji

Pomaly dva roky pracujem medzi stenami strediska a za tento čas som
získala cenné skúsenosti. Prežila som príjemné, radostné chvíle, zároveň
aj ťažké, tiesňové situácie. Ako psychológ si myslím, že v takom stredisku
pripadá na nás komplexná úloha, ktorá môže skúšať (a aj skúša) naše
vedomosti ako aj našu ľudskosť. Počas svojej práce som sa to snažila
ovládať ako výzvu a vyriešiť vyskytnuté problémy podľa mojich
najlepších vedomostí.

Čo sa týka vzťahu s klientmi, považujem za veľmi dôležité, aby sme
vedeli dodržať hranice a aby sme im to vedeli vhodným spôsobom
komunikovať. Naši klienti sa stali za dlhé roky závislosti zväčša
osamotení, alebo sa ich ako „posledná šanca“ ujala rodina, priatelia 
takto sa k nám dostávajú. Preto je dôležité, aby sme začali pri základoch. Najprv treba podložiť
dôveru. Ako ani vo „vonkajšom živote“ bez dôvery, pochopenia a lásky neexistuje zdravý, úprimný
vzťah. Keď sa nám podarí stvoriť také ovzdušie a klient je patrične motivovaný, môže sa začať práca.
Pod touto prácou samozrejme nerozumiem fyzickú, ale psychickú, duševnú prácu, ktorá vo viacerých
prípadoch nie je až tak jednoznačná a sledovateľná ako fyzická práca. Za tunajší pobyt sa snažíme
s klientmi spoločne osvojiť si a rozvíjať rozličné zručnosti a kompetencie, ktoré sa dôsledkom niečoho
zle zabudovali, alebo vôbec nie sú zabudované do ich života, osobnosti. Pre túto prácu zabezpečujú
vhodný priestor individuálne rozhovory a sebapoznávacie skupiny.

Myslím si, že sebapoznanie je nevyhnutnou časťou starotslivosti, otvára sa totiž možnosť pre klientov,
aby bližšie spoznali a pochopili hybné sily skrývajúce sa za ich skutkami. Takto dostávajú kompletnejší
a reálnejší obraz o sebe, o svojej situácii. Je to učenie pre klienta, aj pre odborníka.

Žiaľ častokrát sa stáva, že dôsledkom užívania látok sa objavia poruchy, osobnosť sa nerozvíja
v obvyklom, zdravom koryte; na istom bode uviazne. Vtedy dostáva dôležitú rolu psychodiagnostika,
ktorá pomôže zistiť, kedy sa porucha vyvinula u jednotlivca – pred užívaním alebo po užívaní a aká je
závažná. V takých prípadoch je potrebná kombinovaná pomoc, ktorá znamená popri skupinách
a rozhovoroch nasadenie medikamentov.

Počas svojej práce som sa snažila vložiť do všedných dní vždy niečo nové a takto ich spestriť. Takto sa
praktizuje zvolenie „hrdinu týždňa“, používajú sa „karty kompetencií“ a na skupiny sa pripravujem
s  aktuálnymi témami (edukatívnym spôsobom) a hrami. Popritom považujem za dôležité, aby sme si
uvedomovali procesy odohrávajúce sa v nás a okolo nás. Tie sa môžu odkrývať vhodnou otázkou
„Ako sa cítite tu a teraz?“. Zistila som, že pre závislých je obzvlášť ťažké hovoriť o pocitoch. Otázka sa
zdá síce jednoduchá, ale občas nie je ľahké pre nich na ňu odpovedať.

Nevyhnutnú rolu majú aj spätné väzby, totiž vo viacerých prípadoch zisťujem, že si ani nie sme vedomí
toho, čo hovoríme, konáme alebo ako to robíme. Šťastná situácia, keď sme sa v rodine naučili dávať
a prijímať spätné väzby, ale žiaľ z nejakého dôvodu to častokrát chýba. Nie je však dôvod na žiadne
obavy ani zo strany klientov, ani zo strany rodinných príslušníkov, pretože sa táto kompetencia dá
osvojiť aj v dospelosti.

Vyzdvihla by som ešte významnosť rodinných dní, tzv. tretích sobôt. Je to popoludnie, keď sa zídeme
klienti, bývalí klienti, rodinní príslušníci a spolupracovníci, aby sme spolu rozprávali o problémoch,
úspechoch a neúspechoch bez tabu. Veď všetci sme zainteresovaní, je záujmom každého z nás, aby
sme napredovali, učili a menili sa a tým zmenili život druhých.

Katalin Szabó, psychológ, mentálny hygienik
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Analýza klientov  resocializačné stredisko

Počet klientov podľa
typu závislosti

Počet klientovpodľa
veku

Informácie o klientoch
v priebehu roka 2017

Počet klientov podľa
vzdelania
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Analýza klientov  domov na polceste

Počet klientov podľa
typu závislosti

Počet klientovpodľa
veku

Informácie o klientoch
v priebehu roka 2017

Počet klientov podľa
vzdelania
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mzdové náklady, odvody zamestnávateľa a soc. náklady
úhrady všeob. lekárovi a psychiatrovi
čistiace a dezinfekčné prostriedky
elektrická energia
plyn
voda a vyprázdňovanie septiku
potraviny
kancelária  materiál, inventár, služby
telekomunikačné poplatky
miestne dane a ostatné poplatky
nájomné
materiál a služby na opravu budov, náradia, strojov ...
dopravné  osobné motorové vozidlo (PHM, PZP, opravy a údržba)
výdavky na skup. zamestnania  materiál, náradie, služby, inventár
vedenie účtu
iné  materiál a služby
odpisy dlhodob. nehm. majetku a dlhod. hmot. majetku
Spolu

Podrobnejšie členenie nákladov na jednotlivé prevádzky: RS DPC

67 876
2 117

667
1 702
4 397
1 510
8 654
8 014

878
1 011

558
1 058
1 139
4 781

371
3 225
6 332

114 290

9 578
0

236
630

1 458
290

3 201
1 678

0
304
206
431

0
890

0
388

2 342
21 632

Tržby z predaja služieb
Aktivácia materiálu a tovaru
Prijaté príspevky od fyzických osôb  resocializačné stredisko
Prijaté príspevky od fyzických osôb  domov na polceste
Výnosy z 2% z dane
Finančný príspevok z NSK na prevádzku  resocializačné stredisko
Finančný príspevok z NSK na prevádzku  domov na polceste
BGA  finančný grant na jednodňový výlet s rodinami na Vyšehrad
MZSR  Technika v službách resocializácie (vrátenie nevyčerpanej dotácie)
Finančné dary

170
4 383

35 100
9 985
2 209

63 067
7 233

481
 92

17 122

Výnosy podľa zdrojov:

Organizácia nevykonáva podnikateľskú činnosť.
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Registrácia, akreditácia, poďakovanie, partneri, sponzori

VÝROČNÁ SPRÁVA 2017  Nádej  Reménység, n.o.

47

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 Nové Zámky, RRA Komárno,
RRA Šamorín, Aklub Dunajská Streda,
Reformovaná kresťanská cirkev Komárno
a  Dunajská Streda, Diakonia Reformata n.o.,
Schola Privata Gutaiensis, Kolárovo

T+T MICROPOL s.r.o. Komárno, Human
International o.z., Jumal s.r.o. Komárno,
Poľnohospodárske družstvo, Sunflower s.r.o.
Veľké Kosihy, FK Activ Veľké Kosihy, FIMA Veľké
Kosihy, Ajrin potraviny Veľké Kosihy, Cukráreň
Veľké Kosihy, Ing. Dušan Rojko, MUDr. István
Farkas, Ing. Jozef Farkas, Zoltán Kollár súkromný
podnikateľ, Szilárd Szedmák, František Pozsár,
Mgr. Róbert Špánik, Jozef Viola, Ing. Tamás
Zolczer a mnohí iní

SponzoriSpolupracujúci partneri

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.

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.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny udelilo pre naše stredisko
akreditáciu pod č. 12486/2006I/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 základe rozhodnutia č. 14844/2016M_OSSODRAK, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 4. 1. 2017, bola akreditácia predĺžená do 4. 1. 2022.

Poďakovanie

Registrácia

Akreditácia
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