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POSLANIE

Naše poslanie zakotvené v Štatúte je:
„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.“

ORGÁNY
Správna rada (najvyšší orgán)
Mgr. Gizella Szőcs, Zsolt Tóth, dr. jur. Dávid Szőcs
Riaditeľ (štatutárny orgán)
Mgr. Kálmán Szőcs
Dozorná rada (kontrolný orgán)
Erika Tóthová, Ing. György Pallag, Peter Tóth
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ÚVOD
Život je zmena - zmena je život
Niektorí ľudia cítia potrebu byť neustále v pohybu, túžia po výzvach, iní zase majú radšej čím
väčší kľud až nehybnosť.
Či už chceme alebo nie, čas, ako plynie, prináša nové a nové veci, aj čakané, možno častejšie aj
nečakané. Hlavnému opátovi z benediktínskeho rádu položili otázku: čo je blaho? Odvetil
jednoducho: prijatie skutočnosti. A uviedol situácie zo svojho života, s ktorými sa musel vyrovnať.
Boli to rozhodnutia: ktorým smerom pôjde ďalej? Ostane verný svojej vízii, alebo sa bude chcieť
zapáčiť ľuďom? Zvolí cestu sebaľutovania a pomsty, alebo pokory a odpúšťania? A on sa držal
línie, ktorú mu ukazoval jeho kompas viery.
Tempora mutantur et nos mutamur in illis – cituje sa občas. Časy sa menia a my sa meníme
v nich. Čiže v skutočnosti všetko je v náš prospech a nestane sa náhodou. Chce v nás vyvolať
a vykonať určité zmeny. Samozrejme dobré: aj pre nás samých, aj pre naše prostredie.
Minulý rok znamenal veľkú zmenu v živote našej organizácie. Realizovala sa prevažná časť
činností nášho veľkého projektu, bližšie predstaveného ďalej v tejto výročnej správe. Boli to
mnohé podujatia v rámci prevencie závislostí a resocializácie závislých ľudí a prestavba veľkej
bývalej hospodárskej budovy pre športové účely. Požadovalo to od nás úzku tímovú spoluprácu,
bdelú koordináciu a bolo treba nadľudskej sily. Dostali sme pomoc zhora, aj od mnohých ľudí
majúcich sociálne cítenie. Partnerská organizácia verne stála po našom boku. Neuviazli sme.
Rástli sme, pokročili – a to bolo naším cieľom. Preto sme sa pustili s určitou odvahou do nového,
niečo neznámeho.
Všetko, čo sme v rámci našej práce investovali duchovne a materiálne, malo a má slúžiť
a pomáhať našim klientom a ich rodinným príslušníkom, aby sa aj v ich živote pominuli staré veci
a nastali nové. Kým máme tempus, čas, bola by škoda ho premárniť a odísť z tohto života
nedostatočne zmenený, nedokončený.

Mgr. Kálmán Szőcs, riaditeľ neziskovej organizácie
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SPRÁVNA RADA
Schôdze správnej rady
Tento rok sme zvolali 3 schôdze správnej rady, na ktorých boli schválené najdôležitejšie
záležitosti organizácie, vrátane povinností vyplývajúce zo zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových
organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.
Prvá riadna schôdza správnej rady organizácie bola zvolaná na 21. 03. 2018, na ktorej sa prebrali
plány neziskovej organizácie, vrátane implementácie EU projektu „Boj drogovo závislých osôb“
a zosúlaďovanie činnosti resocializačného centra so zákonom č. 61/2018 Z.z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Ďalej
správna rada schválila účtovnú závierku neziskovej organizácie za rok 2017 a schválila rozpočet
neziskovej organizácie na príslušný kalendárny rok.
Na druhej schôdzi dňa 29. 06. 2018 správna rada schválila výročnú správu neziskovej organizácie
za rok 2017, ďalej schválila návrh zmluvy o spolupráci a združení finančných prostriedkov
a činností s Obcou Veľké Kosihy, ktorej predmetom bola prestavba viacúčelového športovorekondičného zariadenia na parcele registra „C“ č. 1497/6 o výmere 578 m2 v rámci projektu
„Struggle of Addicts on Drugs“ (kód projektu: SKHU/1601/4.1/348).
Na tretej a zároveň poslednej schôdzi konanej dňa 26. 11. 2018 členovia správnej rady
sumarizovali činnosť organizácie, najmä implementáciu projektu „Boj drogovo závislých osôb“
v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. Vypracovali sme
Resocializačný program, ktorý bol predložený Akreditačnej komisii Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny na schválenie. Ďalej správna rada jednomyseľne schválila úmysel vziať úver vrátane
právnych úkonov týkajúcich sa nehnuteľného majetku organizácie. Riaditeľ neziskovej
organizácie predkladal na schválenie správnej rade návrh rozpočtu na nasledujúci kalendárny
rok.

Mgr. Gizella Szőcs, predsedníčka správnej rady
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NAŠA ČINNOSŤ
Centrum s resocializačným programom
Tento rok popri každodennej činnosti sme sa postupne oboznámili s rozsiahlou novelizáciou
zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, ktorá nadobúda
účinnosť 1. 4. 2018. Na základe novelizácie pokračujeme vo svojej práci pod názvom Centrum
pre deti a rodiny s resocializačným programom. Vypracovali sme svoj Resocializačný program,
ktorý bol schválený Akreditačnou komisiou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a je
dostupný na webovej stránke organizácie.
Resocializačný program vykonávame pre plnoleté fyzické osoby, ktoré sú závislé od alkoholu,
drog a patologického hráčstva. Klientov prijímame na základe odporúčania psychiatra a (od 1. 1.
2019) odporúčania sociálneho kurátora. Na každého klienta vypracujeme individuálny
resocializačný plán, ktorý s mesačnou pravidelnosťou vyhodnocujeme. Cieľom komplexného
resocializačného programu nášho centra je integrácia a reintegrácia závislých ľudí do
spoločnosti, rodiny a na pracovný trh. Dlhodobú rezidenčnú starostlivosť (1 – 1,5 roka)
uskutočňujeme formou terapeutickej komunity.
V Centre poskytujeme resocializačnú starostlivosť na základe svojho programu, psychiatrickú
a

psychologickú

starostlivosť,

sociálnu

starostlivosť,

špeciálne

sociálne

poradenstvo,

rehabilitačnú činnosť a nácvik pracovných zručností, utvárame podmienky na záujmovú činnosť,
kultúrnu činnosť a pracovné uplatnenie, zabezpečujeme skupinové zamestnania, bývanie
a stravovanie, zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie, prípravu na povolanie.
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NAŠA ČINNOSŤ
Skupinové zamestnania
Našími

pravidelnými

skupinovými

zamestnaniami

sú

ranná

skupina,

veľká

skupina,

sebapoznávacia skupina, skupina riešenia konfliktov, psycho-sociálne cvičenia, sebahodnotiaca
skupina, aplikácia literárnych diel, hagioterapia a kreatívne činnosti.
Každú tretiu sobotu v mesiaci organizujeme skupinu bývalých klientov a rodinných príslušníkov,
ktoré

je

svojpomocné

skupinové

zamestnanie

formou

prednášky,

následnej

diskusie

a spoločného varenia. Každú nedeľu sa zhromažďujeme do kaplnky na bohoslužbu.

Nácvik pracovných zručností
Významnú časť resocializačného programu tvorí nácvik pracovných zručností. Klienti aj tento rok
tvorili hodnotu v nasledovných oblastiach: pestovanie priesad, obrábanie záhrady, oberanie
ovocia, revitalizácia areálu, chov zvierat v zaregistrovanej farme, varenie a výpomoc v kuchyni,
zaváranie, upratovanie, stolárske, murárske a zámočnícke práce.
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NAŠA ČINNOSŤ
Voľný čas a významné udalosti
K úspešnej resocializácii je potrebné naučiť sa užitočné strávenie voľného času. Najobľúbenejšie
športové a voľnočasové aktivity boli futbal, basketbal, stolný tenis, posilňovanie, výlety
a cyklotúry na brehu Dunaja, grilovanie, spoločenské hry, čítanie a lúštenie krížoviek.
Aj tento rok sme sa zúčastnili výročného stretnutia A-klubu v Dunajskej Strede v máji, súťaže vo
varení na Dni obce v júni, na turíčny pondelok sme organizovali svoj tradičný Deň otvorených
dverí. Na veľkonočný pondelok sme sa vybrali na výlet do Bábolny a Monostorskej pevnosti.
Veľkú noc a Vianoce sme strávili v dôvernom, familiárnom ovzduší, hoci sviatky patria medzi
krízové obdobia pre závislých.

Domov na polceste
Pre tých klientov, ktorí po úspešnej resocializácii nemajú zabezpečené bývanie a sú v nepriaznivej
sociálnej situácii, prevádzkujeme domov na polceste s pomocou finančného príspevku
Nitrianskeho samosprávneho kraja. Aj tento rok nás presvedčil o tom, že prevádzkovanie
domova je užitočné, ba nevyhnutné, totiž z tohto bezpečného zázemia 80% prijímateľov sociálnej
služby je schopných si nájsť prácu a postupne vybudovať svoj život.
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, nácvik pracovných zručností, pomoc pri
pracovnom uplatnení, záujmovú činnosť, prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
možnosť základnej osobnej hygieny, prania, žehlenia a údržby bielizne a šatstva.
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NAŠA ČINNOSŤ
Projekt „Boj drogovo závislých osôb”
Od 09/2017 do 12/2018 sme veľkou tímovou
spoluprácou implementovali cezhraničný projekt
s názvom „Struggle of Addicts on Drugs“ (kód:
SKHU/1601/4.1/348) v rámci Programu spolupráce
Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko.
Hlavným cieľom projektu bolo posilnenie opodstatnenosti resocializácie, čo odôvodňuje
skutočnosť, že reintegrácia závislých ľudí nepotrebuje iba zdravotné liečenie, ale aj rozvíjanie
osobnosti, vytvorenie nového spôsobu života, čo sa dá dosiahnuť terapeutickými metódami.
Ďalšími cieľmi boli zlepšenie spolupráce v tomto odbore, rozvíjanie infraštruktúry a zníženie
zaťaženia odborníkov.
Celkový rozpočet projektu bol 265 037,00 EUR, z toho 174 386,00 EUR činila časť našej
organizácie ako slovenského vedúceho partnera. Projekt bol podporovaný 85% Európskym
fondom regionálneho rozvoja, 10% slovenským štátom a 5% sme museli zabezpečiť my sami.
Projekt pozostával z nasledovných aktivít:
Workshopy
V priebehu roka sme organizovali 5 okrúhlych stolov pre odborníkov v oblasti drogovej
prevencie a resocializácie závislých ľudí (sociálni pracovníci, pedagógovia, psychológovia,
psychiatri, lekári, teológovia). Workshopy pozostávali z odbornej prednášky a následných otázok,
spoločného spracovania témy a budovania vzťahov popri pohostení.

26. 02. 2018

Pohľad do závislosti (Komárno)

24. 04. 2018

Závislosť a rodina (Komárno)

21. 05. 2019

Nelátkové závislosti (Veľké Kosihy)

24. 10. 2018

Rola rodiny v prevencii (Dunajská Streda)

20. 10. 2018

Závislosť očami lekára (Komárno)
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NAŠA ČINNOSŤ
Prevencia
V rámci preventívnej kampane sme usporadúvali vo vyšších ročníkoch základných škôl a na
stredných školách besedy s cieľom prevencie drogovej závislosti, na ktorých odborníci
prednášali o skutočných hrozbách závislosti a abstinujúci závislí hovorili o svojich životných
príbehoch. Naším zámerom bolo, aby sme mládeži v uvoľnenej atmosfére poskytli informácie,
ktoré sú autentické a založené na skúsenostiach, ďalej sme upozorňovali žiakov na skutočné
hodnoty.

Vzdelávanie
Trvanie celého projektu bolo sprevádzané vzdelávacím programom pozostávajúcim z 8 kurzov:
kurz varenia, anglické, slovenské a maďarské jazykové kurzy, vidiecke práce, právne
a podnikateľské znalosti, sebapoznávanie a rozvoj osobnosti a riešenie konfliktov. Cieľom
vzdelávacieho programu bolo osvojenie si praktických znalostí a zvýšenie šance na reintegráciu
do spoločnosti.
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NAŠA ČINNOSŤ
Prestavba
Najnákladnejšou aktivitou projektu bola prestavba starej kotolne s rozlohou 367 m2 na
viacúčelové športovo-rekondičné zariadenie. Aby bolo športové centrum dokončené
v stanovenej krátkej lehote, okrem práce hlavného zhotoviteľa a subdodávateľov sa svojou
dobrovoľnou prácou pričinili aj klienti a bývalí klienti centra s resocializačným programom
a domova na polceste.

V kompletne zrekonštruovanej budove sa nachádzajú telocvičňa, stolnotenisová miestnosť,
posilňovňa a šatne. Malá telocvičňa je pokrytá športovou podlahou, je vybavená futbalovými
bránkami, volejbalovou sieťou, basketbalovou doskou, rebrinami, švédskou bedňou a lavičkami.
Napravo od telocvične sa nachádza stolnotenisová miestnosť s dvomi novými stolmi a v bočnej
časti budovy bola zriadená posilňovňa s nasledovnými strojmi: bežecký pás, lavica na
posilňovanie brušných svalov, lavica na vytláčanie závaží ležmo, spinningový bicykel, stepper,
posilňovacia veža a nastaviteľné ručné závažia. V ľavom krídle budovy sa nachádzajú šatne
a sociálne zariadenia.
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NAŠA ČINNOSŤ
Komunikácia
Dôležitou aktivitou bola komunikácia projektu. Celý projekt sme zahájili tlačovou konferenciou
a za 16 mesiacov sa zverejnilo o nás 14 článkov v regionálnych a celoštátnych časopisoch
v elektronickej aj tlačenej forme. Po vytrvalom natáčaní sa narodil dvojjazyčný (SK, HU)
dokumentárny film s názvom „Naše poslanie“, ktorý je dostupný na Youtube. Vyrobila sa úplne
nová trojjazyčná (SK, HU, ENG) webová stránka (www.resoc.eu) s responzívnym dizajnom.
Uverejnili sme dvojjazyčnú (SK, HU) informačnú brožúru o závislosti a prevenčný leták pre
pedagógov a rodičov. Na podujatiach sme používali dva roll-upy, plagáty, rozdávali sme popri
brožúram a letáku propagačné USB kľúče. Na rekonštruovanú budovu a centrum sme vyvesili
billboard a trvalú tabuľu. Záverečnú konferenciu projektu sme organizovali 20. decembra
2018.

Rozšírenie výberu terapeutických nástrojov
V súvislosti s aktivitami sme dokázali rozšíriť aj výber našich terapeutických nástrojov: nakúpili
sme hudobné nástroje (digitálne piano, gitaru, cajon, mikrofón), osobné ochranné pracovné
prostriedky (obuv, rukavice, kuchynské odevy), kancelárske potreby (tabuľu, kreatívne nástroje,
papier, tonery), elektroniku (notebook, digitálnu kameru, projektor, softvéry), knihy (jazykové
učebnice, právne predpisy, audioknihy), športové potreby (posilňovacie stroje, lopty, bránky,
siete, stolný tenis, rebriny) a malotraktor – to všetko prostredníctvom verejného obstarávania.
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VÝROKY KLIENTOV
TOMI
„Stal som sa iným človekom a hľadím na svet celkom inak. Viacerí sú, ktorí do dnešného dňa mi
neveria, že odkiaľ som prišiel, kto som bol a kto som teraz. Dúfam, že stretnem veľa takých ľudí
v budúcnosti, ktorí môžu povedať o sebe, že sa im to podarilo.”
„Žobral som, robil som peniaze, z čoho som vedel, len aby som sa dostal k drogám, alkoholu
a cigaretám. Takto som žil na ulici 6 mesiacov. Stalo sa to v utorok, v živote na to nikdy
nezabudnem – stretol som sa s otcom. Sedel v aute, pozrel sa na mňa a kývol mi, aby som išiel
domov. Sadol som si do auta a on ma zobral domov. Stál som v kúpeľni a začal som plakať,
natoľko som bol zničený duševne a nervovo, že sa to nedá porozprávať. Položil mi otázku,
môžem si vybrať, čo chcem: pôjdem do resocu, alebo ma vráti naspäť tam, kde ma zobral? Bez
váhania som odpovedal, že idem do resocu, len aby som sa na ulicu nemusel vrátiť 24-ročný...
... Čo je so mnou teraz? V krátkosti toľko, že viac ako 9 rokov som čistý, odvtedy ani nefajčím. Sú
také dni, keď dostanem chuť na pivo, ale prekonám sa, lebo viem, že odkiaľ som prišiel a kam
kráčam. A tam sa nechcem dostať späť, odkiaľ som prišiel. Našla ma aj láska a oženil som sa.
Z čoho by som mohol mať väčšiu radosť, keď nie z toho, že sa nám narodil synček, koho veľmi
milujeme.”

ROBO
„Ale čo mi v tom čase chýbalo, bola pokora. Pokore sa treba učiť a pokora nám otvára zamknuté
komnaty. V tých komnatách je ukrytá múdrosť, láska, krása, nádej, výdrž... hodnoty, ktoré sú
potrebné k životu.”
„Žiť s drogou znamená klamať samého seba. Ja som sa začal klamať v čase stredoškolského
štúdia. Prečo som to potreboval? Možno pre zvýšenie sebaistoty, možno nesprávny výber
kamarátov, možno riešenie boja so svojím egom. Drogová závislosť je dobrovoľná smrť! Keď som
začínal, túto skutočnosť som si neuvedomoval. A neuvedomoval som si ani to, že závislosť sa
vytvára tak rýchlo. Stále som si myslel, že ja s tým viem prestať. Toto som tvrdil aj v čase, keď už
droga dávno ovládala mňa. Vládla tak silno a neoblomne, že moje dni boli dni nihilistu. Nevládal
som ráno vstať a plniť si svoje povinnosti študenta vysokej školy. Jediné čo som vládal a chcel,
bolo ísť a kúpiť si dennú dávku. Nemyslel som na to, že si ničím telo, dušu a mozog...
... Som rád, že som sa rozhodol pre ďalšie doliečovanie. Presvedčilo ma i mnoho recidivujúcich,
ktorí podcenili liečbu, alebo ju nedokončili. Dnes už viem, že resocializácia je prvý krok na ceste
k normálnemu zdravému životu, že je to prvá zastávka na ceste k životu.”
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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 zamestnania. 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,
o
hlavných
smeroch
rozvoja
preventívno-resocializačnej
• rozhodovanie
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 centre
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 terapeutickej komunity, usmerňuje celodenný
režim v komunite, vedie individuálne rozhovory s klientmi, vedie skupinové rozhovory, kreatívne
činnosti a nácvik pracovných zručností, 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 asistenti sociálnej práce.
Službukonajúci sociálny pracovník a asistenti sociálnej práce vedú skupinové a individuálne
zamestnania, usmerňujú nácvik pracovných zručností 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:
Psychológovia vedú individuálne rozhovory a skupinové sedenia, vykonávajú psychologickú
diagnostiku – vstupnú, priebežnú a výstupnú.
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
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 – zabezpečovali kurzy a prednášky klientom našej organizácie, prípadne aj
ich rodinným príslušníkom.
Prednášanie na prevenčných besedách (4 osoby) – zabezpečovali prevenčné besedy pre
študentov základných a stredných škôl.
Projektový manažér, Projektový koordinátor, Finančný asistent – zabezpečovali manažment
a plynulý chod realizácie projektu.
Údržba budov a areálu:
Je zabezpečená pomocným pracovníkom údržby budov a areálov.
Supervízia:
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 administratívno-technický 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, technicko-revízne činnosti, opravy, údržby, oblasť nákupu, materiálno-technické
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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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
Pedagogická starostlivosť:
Pedagóg v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v zariadeniach
sociálnych služieb pomáha klientom v adaptácii do terapeutickej komunity, usmerňuje celodenný
režim v komunite, vedie individuálne rozhovory s klientmi, vedie skupinové rozhovory, kreatívne
činnosti a nácvik pracovných zručností, 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 pracovných zručností 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 kultúrno-rekreačnú činnosť v zariadení.
Psychologická starostlivosť:
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 – zabezpečovali kurzy a prednášky klientom našej organizácie, prípadne aj
ich rodinným príslušníkom.
Prednášanie na prevenčných besedách (4 osoby) – zabezpečovali prevenčné besedy pre
študentov základných a stredných škôl.
Projektový manažér, Projektový koordinátor, Finančný asistent – zabezpečovali manažment
a plynulý chod realizácie projektu.
Supervízia:
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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ANALÝZA KLIENTOV - RC
Počet klientov
podľa typu závislosti

Počet klientov
podľa veku

Informácie o klientoch
v priebehu roka 2018

Počet klientov
podľa vzdelania
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ANALÝZA KLIENTOV - DPC
Počet klientov
podľa typu závislosti

Počet klientov
podľa veku

Informácie o klientoch
v priebehu roka 2018

Počet klientov
podľa vzdelania
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VÝROK AUDÍTORA
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VÝROK AUDÍTORA
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ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
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ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
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ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
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ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
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ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
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ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
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ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
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ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
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ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
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ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

41
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ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
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ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
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ČLENENIE PRÍJMOV A VÝDAVKOV
Výnosy podľa zdrojov:
170
3 455

Tržby z predaja služieb
Aktivácia materiálu a tovaru
Prijaté príspevky od fyzických osôb - resocializačné centrum (RC)
Prijaté príspevky od fyzických osôb - domov na polceste (DPC)
Výnosy z 2% z dane
Finančný príspevok z NSK na prevádzku - RC
Finančný príspevok z NSK na prevádzku - DPC*
Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko: SKHU/1601/4.1/348
Finančné dary a odpis záväzku

37 470
8 785
1 026
69 706
10 483
28 048
37 951

* Z finančného príspevku z NSK na prevádzku DPC bolo vyčerpaných 8 681,40 €
Podrobnejšie členenie niektorých nákladov na jednotlivé prevádzky:
mzdové náklady, odvody zamestnávateľa a soc. náklady
zdravotná starostlivosť (všeob. lekár, psychiater)
čistiace a dezinfekčné prostriedky
elektrická energia
plyn
voda a služby 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
BOZP, PO, zdravotná služba, revízie
iné - materiál a služby**
odpisy dlhodob. nehm. majetku a dlhod. hmot. majetku
Spolu

RC
88 721
2 117
394
1 733
3 736
1 518
9 420
793
807
821
558
721
1 186
6 549
431
1 422
26 417
8 304
155 648

DPC
17 944
0
138
641
1 382
327
3 484
94
0
303
206
0
0
2 381
0
277
6 903
3 072
37 152

** Väčšinu čiastky tvoria náklady projektu Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko
Organizácia nevykonáva podnikateľskú činnosť.
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REGISTRÁCIA / POĎAKOVANIE
Registrácia
Krajským úradom v Nitre, odborom všeobecnej vnútornej správy dňom 28. augusta 1997
pod č. OVVS/NO-1/97, 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 základe rozhodnutia č. 14844/2016-M_OSSODRAK, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa
4. 1. 2017, bola akreditácia predĺžená do 4. 1. 2022.

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

Spolupracujúci partneri
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Obvodný úrad v Nitre, Emberbarát Alapítvány
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, A-klub Dunajská
Streda, Reformované kresťanské zbory Komárno, Dunajská Streda a Veľké Kosihy, Diakonia
Reformata n.o., Schola Privata Gutaiensis, Kolárovo

Sponzori
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, Juhász Ladislav,
Bugár Sándor a mnohí iní
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resocializacia.sk
resoc.eu
Nádej – Reménység, n. o.
Hlavná 196
SK - 946 21 Veľké Kosihy
tel.: +421 35 77 97 150
e-mail: nadej@resocializacia.sk
IČO: 34000801, DIČ: 2021042826
IBAN: SK07 5600 0000 0038 7232 6001

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'')

