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„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.

Poslanie zakotvené v Štatúte:

Nezisková organizácia je zaregistrovaná Okresným úradom v Nitre, Odborom všeobecnej

vnútornej správy dňom 28. augusta 1997 pod č.  OVVS/NO1/97. Pôvodná Sociálna

nadácia Nádej  Reménység bola zaregistrovaná Obvodným úradom v Komárne,

právnym oddelením dňom 1. apríla 1992 pod č. práv. 198/92.

Registrácia:

Správna rada: Mgr. Gizella Szőcs, Zsolt Tóth, dr. jur. Dávid Szőcs

Riaditeľ: Mgr. Kálmán Szőcs

Dozorná rada: Erika Tóthová, Ing. György Pallag, Peter Tóth

Orgány neziskovej organizácie:

Akreditácia nášho centra (č. 12486/2006I/21AK) bola predĺžená do 4. 1. 2022 na základe

rozhodnutia MPSVaR č. 14844/2016M_OSSODRAK, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa

4.  1.  2017, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

v zariadení resocializačné stredisko podľa §63 zákona č. 305/2005 Z.z.

Akreditácia:
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ÚVODNÉ SLOVÁ

Informácie o návštevovaných miestach krajiny, sveta nachádzame v rôznych

sprievodcoch. Sú dáta, ktoré nemôže nespomenúť žiadny z nich  sú natoľko

charakteristické. Podobne sme na tom s rokom 2020: nemôžeme vynechať pandémiu

COVID19, aj keby sme sa bavili najradšej o niečom inom.

Zákaz návštev v našich zariadeniach vyžadovalo nielen trpezlivosť od klientov, ale aj viac

pozornosti, starostlivosti od personálu. Myslím si, že pekne obstáli obidve strany  a to by sa

tu ani nemali spomenúť dve strany: šlo, ide o jednu komunitu.

Materiálnotechnické pozadie nám tiež veľkou mierou "uľahčilo" prechod ťažkými dňami:

naša športová hala, vybudovaná len nedávno v rámci cezhraničnej spolupráce, poskytla

znamenité možnosti kvalitného trávenia voľného aj organizovaného času.

S epidémiou súvisiace obmedzenia dokonca pomohli niektorým klientom, aby predĺžili

svoj pôvodne plánovaný tunajší pobyt. A zotrvaním v pozitívnom ovzduší nasiakli do seba

ďalšie nepostrádateľné hodnoty.

Ďakujem spolupracovníkom za otvorenosť pre nadprácu, klientom a ich blízkym za prijatie

reality, za súčinnosť v dodržiavaní ochranných opatrení. Mali sme nad sebou pevný

obranný štít: vírus sa cez neho nedostal.

Ďakujem kmeňovým a  vonkajším pracovníkom, dobrovoľníkom, sponzorom,

sympatizantom organizácie, za hodnoty, ktoré vkladali do našich všedných a sviatočných

dní. Naša vďaka patrí aj pracovníkom úradov, ktoré dohliadajú na našu činnosť.Nenastal

zlom v našom napredovaní, dokonca sa ďalej spevňovali piliere, ktoré naše úsilia

podopierajú.

Mgr. Kálmán Szőcs, riaditeľ neziskovej organizácie

Odchylný rok
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SCHÔDZE SPRÁVNEJ RADY

Prvá riadna schôdza  30. 03. 2020

Druhá riadna schôdza  26. 06. 2020

Tretia riadna schôdza  26. 11. 2020
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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.

Schválenie účtovnej závierky neziskovej organizácie

Vyúčtovanie finančného príspevku Nitrianskeho samosprávneho kraja na poskytovanie

sociálnej služby v domove na polceste a finančného príspevku Ústredia práce,

sociálnych vecí a rodiny na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrane detí

a sociálnej kurately

Vypracovanie preventívneho a krízového plánu fungovania centra a zabezpečovanie

ochranných pomôcok

Podanie následnej správy projektu „Boj drogovo závislých osôb“ (kód projektu:

SKHU/1601/4.1/348)

•
•

•

•

Úspešné zvládnutie šírenia COVID19: aplikácia preventívneho a krízového plánu,

vedenie evidenčnej knihy zamestnancov a klientov, zabezpečovanie ochranných

pomôcok, dodržiavanie hygienických opatrení so zvýšenou pozornosťou, pravidelné

testovanie zamestnancov a klientov, vedenie evidencie návštev a evidencie

dočasného opustenia centra po uvoľnení zákazu

Schválenie výročnej správy neziskovej organizácie, ktorej súčasťou je aj výrok

nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky

•

•

Spolupráca v prevádzkovaní centra a ovládanie epidemickej situácie

Schválenie žiadosti o finančný príspevok od Ministerstva PSVaR na prestavbu domova

na polceste

Odkúpenie najímaných pozemkov od Slovenského pozemkového fondu

Riaditeľ neziskovej organizácie predkladal na schválenie správnej rade návrh rozpočtu

na nasledujúci kalendárny rok

dr. jur. Dávid Szőcs, člen správnej rady

•
•

•
•



CENTRUM S RESOCIALIZAČNÝM PROGRAMOM

Resocializačný program vykonávame pre plnoleté fyzické osoby, ktoré sú závislé od

alkoholu, drog a patologického hráčstva. Klientov prijímame na základe odporúčania

psychiatra a odporúčania sociálneho kurátora. Na každého klienta vypracúvame

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 rok) uskutočňujeme formou terapeutickej komunity.

V našom centre poskytujeme resocializačnú, psychiatrickú a psychologickú starostlivosť,

špeciálne sociálne poradenstvo, skupinové zamestnania, rehabilitačnú činnosť a nácvik

pracovných zručností. Utvárame podmienky na záujmovú činnosť a pracovné uplatnenie,

zabezpečujeme zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie, prípravu na povolanie, bývanie

a stravovanie.

Skupinové zamestnania
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Základnými elementmi denného rozvrhu sú skupinové zamestnania každé ráno o 8:00

a  popoludní o 17:00. Riadené skupinové rozhovory s ústrednou témou sú vedené

odborníkmi (sociálny pracovník, mentálny hygienik, pedagóg, právnik), na ktorých sa

klienti môžu podeliť o svoje myšlienky a každý má priestor na spätnú väzbu.

Škála skupinových zamestnaní je široká:

ranná odbremeňovacia skupina,

veľká skupina,

sebapoznávacia skupina,

psychosociálne cvičenia,

hodnotiaca skupina,

•
•
•
•
•

aplikácia literárnych diel,

hagioterapia a bohoslužba,

kreatívna terapia,

právne základy,

skupina bývalých klientov a rod. príslušníkov.

•
•
•
•
•
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Nácvik pracovných zručností

Voľnočasové a športové aktivity

Významnú časť resocializačného programu tvorí nácvik pracovných zručností, čo

prebieha praktickým vedením koordinátorov v 2,7 hektárovom areáli centra.

Klienti aj tento rok tvorili hodnotu v nasledovných oblastiach:

pestovanie priesad a obrábanie záhrady,

oberanie a zaváranie ovocia a zeleniny,

varenie a výpomoc v kuchyni,

revitalizácia areálu, sadenie stromov, kosenie,

chov zvierat v zaregistrovanej farme,

výroba a kladenie zámkových dlažieb a obrubníkov,

upratovanie, bežná údržba,

maliarske, stolárske, murárske a zámočnícke práce.

•
•
•
•
•
•
•
•

K úspešnej resocializácii a triezvemu životu je potrebné naučiť sa užitočné strávenie

voľného času ako prírodný prameň radosti. V období zákazu návštev a vychádzok

športové aktivity dostali väčší priestor v každodennom programe, viacúčelová športová

hala bola veľkým požehnaním.



Výnimočné udalosti

DOMOV NA POLCESTE

Najobľúbenejšie športové a voľnočasové aktivity boli tento rok:

loptové hry: futbal, basketbal, nohejbal, stolný tenis,

výlety a cyklotúry na brehu Dunaja,

spoločenské hry: Activity, šachy, Človeče nehnevaj sa ...

čítanie, lúštenie krížoviek,

posilňovanie.

•
•
•
•
•

Kvôli hygienickým opatreniam sme mali tento rok obmedzené možnosti na organizovanie

udalostí s väčším počtom účastníkov. Veľkú noc a Vianoce sme strávili v úzkom kruhu vo

familiárnom ovzduší, každý klient zostal v centre aj počas sviatkov. Stojí za zmienku, že

pred vyhlásením núdzového stavu v januári sme privítali partnerskú organizáciu zo Súša pri

Starej Turej a začiatkom marca sme sa zúčastnili na futbalovom turnaji pre terapeutické

komunity v Balatonfürede.

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 väčšina prijímateľov sociálnej služby je schopná 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 a výdaj potravín,

možnosť základnej osobnej hygieny, prania, žehlenia a údržby bielizne a šatstva.
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PRÍBEH ODBORNÍKA
Viac ako práca

Ako veriaci človek, som sa modlila za svoju službu. Ale službu som si predstavila tak, že to

bude taká činnosť, v ktorej nenájdem príliš veľa radosti. Žil vo mne taký obraz, že služba je

naozaj dôležitá a treba ju vykonávať aj keď sa mi to páči, aj keď nie.

Moja predstava bola mylná. Sčasti.

Slúžiť druhým je veľmi dôležité Bohu. Avšak je to On, ktorý dáva silu k vykonávaniu služby

a každému, kto sa chce postaviť do jeho misie, dáva také povolanie, v ktorom si nájde

radosť. Čo vykonáva dušou a telom, ktorá činnosť nie je len prácou, ale povolaním.

Môžem vyhlásiť odvážne, že ja som dostala takéto povolanie od Boha.

V Nádeji som začala pracovať v lete roku 2018 ako asistent sociálneho pracovníka. Práca

so závislými bola pre mňa od prvého dňa prirodzená. O to sa výrazne pričinilo aj to, že

som dostala takých nadriadených, ktorí ma od začiatku podporovali a uznávali moju

prácu. Nielen práca so závislými je ich srdcovou záležitosťou, ale si vážia aj

spolupracovníkov. Od prvej minúty som mala dojem, že som sa dostala do familiárneho

prostredia. Častokrát mi zvonia v ušiach slová mojej kolegyne, ktorá povedala, že

venovať sa závislým je výborné sebapoznávanie aj pre nás odborníkov. Znova a znova to

objavujem, že mala pravdu v plnej miere. Nielen v živote klientov vidím rozvoj osobnosti,

ale aj vo svojom.

V Nádeji sa venujeme závislým ľuďom, ktorí sa chcú zotaviť v terapeutickej komunite.

Terapeutická komunita má podržiacu silu v živote ľudí, ktorí chcú žiť triezvy život. Piliermi

terapeurickej komunity sú svoj a vzájomná pomoc. V našom centre môžu klienti prežívať,

že patria niekam, môžu si spoľahnúť na pomoc druhých a medzitým sa naučia prijať

zodpovednosť. Kladieme veľký dôraz na sebapoznávaciu prácu, užitočné trávenie

voľného času a duševné hodnoty. To sa neprejavuje v Nádeji v tuhom dogmatickom

predisovom systéme, ale zabudovaním takých hodnôt ako vďačnosť, pokora, pokoj,

spokojnosť, prijatie, úprimnosť, dôstojnosť a mohla by som pokračovať.

Pocit, že patrím niekam, cítim v Nádeji aj ja ako spolupracovník. Som veľmi vďačná Bohu,

mojim zamestnávateľom, kolegom aj klientom, s ktorými môžem spolupracovať pre túto

misiu.

„Železo sa brúsi železom a jeden človek brúsi druhého.“ (Biblia: Príslovia 27,17)

Mgr. Simona Petőczová, sociálny pracovník
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PRÍBEH KLIENTA
Skutočný obrat

Pochádzam z rodiny, v ktorej pravidlá a vzťahy vždy nefungovali tak, ako by v zdravej

rodine mali. Mám mladšiu sestru a naši rodičia nás mali radi. No odjakživa ako si

pamätám, mali problém s alkoholom. V priebehu nášho dospievania to vo vzťahu medzi

nimi „škrípalo“ a neraz sme boli so sestrou svedkami alebo obeťami konfliktov a útokov, za

ktorými bol podpísaný alkohol.

Keď som mal 14 rokov, naša mama zomrela a otec začal holdovať alkoholu čoraz viac.

Ja som sa krátko po jej smrti predávkoval alkoholom a keď som sa v nemocnici zobudil,

prvé čo mi doktor povedal bolo: „Prežili ste iba o vlások“ a „ste závislý.“ Dnes ďakujem

Bohu za obrovskú milosť, ktorú mi vtedy preukázal. To bolo moje prvé zoznámenie sa so

závislosťou no nevenoval som tomu vôbec žiadnu pozornosť.

V tom čase sa už o sestru starala krstná. Ja som jej pomoc odmietol a rozhodol som sa, že

zostanem s otcom. Veril som, že dokážem svoj život vybudovať na pevných základoch aj

sám, že aj bez pomoci druhých viem stáť na vlastných nohách aj v takom mladom veku.

Moja nezrelá a falošná osobnosť „hrdinu“ túžila po uznaní. Vzťah so sestrou a krstnou bol

minimálny, s otcom nepravidelný, sociálne kompetencie klesali užívaním drog spolu

s nádejou na môj vysnívaný, úspešný a naplnený život.

Pravidelné konflikty s otcom, (nátlak, aby som urobil niečo so svojím životom a prestal

s drogami som presúval ako obranu na neho, že jediný, kto tu má problém s drogami, je

on) a nervové vypätie, ktoré som doma prežíval, som ventiloval vonku v partii. Hodnoty

ako láska, porozumenie, bezpečie, istota, pomoc, ktoré som nenašiel doma, v rodine,

som hľadal v drogách. Cigi, alkohol, tráva, párty drogy a nakoniec aj piko ma sprevádzali

dospievajúcim obdobím od 10 do 20tich rokov.

Na moju skutočnú bolesť, strach a bezmocnosť („boli to otvorené rany, ktoré sa nehojili

a  tak cez ne znova a znova vstupovalo do môjho života zlo a hriech“) dávali dočasnú

náplasť falošné pocity všemohúcnosti, blaha, radosti a spokojnosti z užívania drog

s  kamošmi. Niekedy moje prežívanie vystihovalo svedectvo z NA: „Žil som, aby som bral

a bral som, aby som žil.“

Celé tie roky som v skutočnosti prežíval bezútišné obdobie prázdnoty, ktorú som

nedokázal ničím dlhodobo vyplniť. Bolo to príšerné! („mojou túžbou bolo dobiť svet za to,

ako sa ku mne zachoval“). Boh to všetko videl a nenechal ma v tom samého. (Nie že by

sa na to, ako som žil, nevedel už ďalej pozerať, skôr si myslím, že plán záchrany pre môj

život odštartoval v plnosti Svojho času). On presne vedel, kedy je ten pravý čas, vedel,

čím všetkým musím prejsť, kým dosiahnem svoj hlboký bod.
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Krátko po oslave mojich 20tich narodenín nečakane zasiahol svojím mocným ramenom

do môjho života Boh skrz jeden telefonát s krstnou, ktorý mocou Ducha Svätého zmenil

navždy môj život. V priebehu pár dní mi dal Pán poznať, že mi pripravil miesto v Nádeji. Tu

som dostal príležitosť na vybudovanie základov pre nový život. („Rozhodol som sa

podniknúť cestu z tmy do svetla“).

Veľmi rýchlo som sa musel spriateliť s tým, že môjmu starému životu je koniec. Moja

minulosť ma stále ťažila a prenasledovala. Vedel som, že ak prijmem Pána Ježiša do srdca

ako svojho Pána a Spasiteľa, dá mi nový a naplnený život s Ním, radosť, pokoj, odpustenie

hriechov a tiež oslobodenie od všetkých tých ťažkých bremien. Nevidel som iné

východisko ako obrátenie. Biblia hovorí: Kto prosí, ten dostane, kto hľadá, ten nájde a kto

klope, tomu bude otvorené. A tak sa aj stalo.

Boh mi tu dal nový život v Ježišovi Kristovi, ktorý môžem mocou Ducha Svätého žiť a nie len

prežívať. V jednom momente vyplnil dieru v mojom vnútri, ktorá zostala po minulosti. (Akt

obrátenia bol úžasný! Pocit, ktorý som vtedy prežil, sa opísať slovami nedá. Bol silnejší ako

akákoľvek droga).

Prekonať boje s pokušeniami alebo žiadosťami mi pomohla komunita a odborný tím

centra. Častokrát to vyžadovalo veľkú dávku sebazapretia. Resocializácia mi pomohla

k  návratu do reálneho života. Postupne som si vytrénoval a osvojil pokoru, trpezlivosť,

otvorenosť alebo sebadisciplínu a naučil som sa prijať zodpovednosť a plniť si svoje

každodenné povinnosti. Obnovil som a naučil som sa tu rozvíjať tiež komunikačné

schopnosti, fyzické zručnosti, pracovné návyky a vytrvalosť. Neúspechy a nevydarené

pokusy ostatných ma zocelili a podnecovali k stále väčšej vytrvalosti pri predstave, že by

som na ich mieste mohol byť ja.

Čistý život, pre ktorý som sa rozhodol, je proces stáleho a nekončiaceho sa učenia

a budovania podobne ako život s Ježišom. Abstinencia a živá viera v Ježiša Krista robia

môj život stabilným a zmysluplným. Viem, že Boh dá každému závislému, ktorý sa rozhodne

svoj život zmeniť, potrebnú silu, požehnanie ale aj garanciu na čistý život.

„Vyučím ťa a ukážem ti cestu, po ktorej kráčať máš, radiť ti chcem a moje oko bude bdieť

nad tebou.“ (Biblia: Žalm 32,8)

Dušan, 22 rokov



ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
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Analýza klientov
Centrum s RP

Analýza klientov
Domov na polceste
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VÝROK AUDÍTORA
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ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
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ČLENENIE VÝNOSOV A NÁKLADOV

Tržby z predaja služieb
Aktivácia materiálu a tovaru
Iné ostatné výnosy
Finančné dary a odpis záväzku
Prijaté príspevky od fyzických osôb za centrum s resocializačným prog. (RC)
Prijaté príspevky od fyzických osôb za centrum s resocializačným prog. (RC)
vratky pre ÚPSVaR
Prijaté príspevky od fyzických osôb za domov na polceste (DPC)
Výnosy z 2% z dane
Finančný príspevok z ÚPSVaR na prevádzku RC (2019)
vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov
Finančný príspevok z ÚPSVaR na prevádzku RC (2019)
vratky za neobsadenie pobytových opatrení
Finančný príspevok z ÚPSVaR na prevádzku RC (2019)
vratky za preplatky na energách
Finančný príspevok z ÚPSVaR na prevádzku RC (2020)
Finančný príspevok z ÚPSVaR na prevádzku RC (2020)
vratky za neobsadenie pobytových opatrení
Finančný príspevok z ÚPSVaR na kapitálové výdavky RC
(príjem v roku 2020: 20 000, €)  výnos budúcich období
Finančný príspevok z MPSVaR  dotácia podľa § 11a NV SR č. 103/2020 Z. z.
v znení NV SR č. 271/2020 Z. z.: mimoriadne odmeny pre zamestnancov za
prácu v období I. vlny pandémie
Finančný príspevok z MPSVaR na kapitálové výdavky
rekonštrukcia DPC (príjem v roku 2020: 20 000, €)  výnos budúcich období
Finančný príspevok z NSK na prevádzku DPC (2019)
vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov
Finančný príspevok z NSK na prevádzku DPC (2019)
zúčtovanie finančných prostriedkov
Finančný príspevok z NSK na prevádzku DPC (2020)
Interreg VA Slovenská rep.  Maďarsko: SKHU/1601/4.1/348 (20172018)
výnos budúcich období
Spolu

170
3 870

79
35 825

9 360
4 556

3 360
1 858

14 920

1 238

158

205 000
4 380

0

6 562

0

1 606

1 180

14 953
2 000

254 999

Výnosy v členení podľa zdrojov:

38

Úver od Prima banka Slovensko, a.s.
Finančné výpomoci od fyzických osôb

15 409
33 000

Nesplatené úvery/pôžičky k 31.12.2020:

Nehnuteľný majetok organizácie je zapísaný na LV 657 v k.ú. Veľké Kosihy.
Pohyb dlhodobého hmotného a nehmotného majetku v roku 2020 nebol.

Pohyb majetku organizácie:

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•
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Mzdové náklady, odvody zamestnávateľa a zákonné sociálne
náklady
Zdravotná starostlivosť (všeob. lekár, psychiater)
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
Elektrická energia
Plyn
Voda
Vývozu tekutého odpadu
Spotreba potravín
Spotreba potravín vlastnej výroby a prijatých ako dar
Kancelária  materiál, inventár, služby
Vybavenie interiéru
IT  hardware, software, služby
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika
Telekomunikačné poplatky
Miestne dane a ostatné poplatky
Poistné
Nájomné
Materiál a služby na opravu a údržbu budov, náradia, strojov ...
Dopravné  osobné motorové vozidlo (PHM, PZP, opravy a údržba)
Výdavky na skupinové zamestnania  mat., náradie, služby, inventár
Vedenie účtu
BOZP, PO, zdravotná služba, revízie
Úroky
Odpisy dlhodob. nehmotného majetku a dlhod. hmotného majetku
Ostatné  materiál a služby
Spolu

Podrobnejšie členenie nákladov na prevádzky podľa účelu použitia:

173 300

2 214
1 283
2 445
4 130

889
583

11 548
4 621
1 294

114
246

1 643
867

1 045
129

1 296
1 492
1 227
3 804

281
1 427
1 353
8 827

842
226 900

10 913

225
106
652

1 101
107

84
3 079
1 232

10
0

28
0
0

249
300

0
0
0
0

95
203

0
500
149

19 033

Organizácia nevykonáva podnikateľskú činnosť.

RC DPC

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Postupné rozvíjanie patrí úzko k našej misii nielen v napredovaní našich klientov a kolegov,

ale aj vo vedení neziskovej organizácie. V nasledujúcom roku na nás čakajú ďalšie

povinnosti a naplánovali sme aj niekoľko napínavých aktivít.

V manažovaní epidemickej situácie v priestoroch nášho centra musíme pokračovať aj na

budúci rok. Pri dodržiavaní hygienických opatrení našou úlohou bude naďalej zabezpečiť

pravidelné testovanie a následné zaočkovanie našich klientov aj kolegov.

Pokračujeme aj v infraštrukturálnom rozvoji. Na budúci rok sme naplánovali modernizáciu

vchodu a fasády centra s resocializačným programom z finančného príspevku Ústredia

PSVaR, ďalej kompletnú obnovu budovy domova na polceste zo schválenej dotácie

Ministerstva PSVaR a vlastných zdrojov. V prípade vhodnej výzvy plánujeme podať aj

žiadosť o dotáciu na modernizáciu športového ihriska.

Sme odhodlaní napredovať aj v oblasti nácviku pracovných zručností. Stavebné práce

budú prebiehať dodávateľsky, ale aktívnou účasťou našich klientov v pomocných

prácach. Okrem pravidelných vidieckych prác chceme postaviť nový skleník na

pestovanie priesad, vyrábať a namontovať vtáčie búdky a kŕmidla v areáli.

Popri relizácii aktivít bude najdôležitejšie držať spolu dobrý kolegiálny tím a starať sa

o  požehnané ovzdušie terapeutickej komunity, aby bolo liečebným a podporným

prostredím.

Mgr. Gizella Szőcs, sociálny pracovník, predseda správnej rady

ZÁMER ORGANIZÁCIE NA NASLEDUJÚCI ROK
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NÁŠ TÍM

POĎAKOVANIE
Spolupracujúci partneri

Sponzori

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja,
Obvodný úrad v Nitre, Emberbarát Alapítvány Budapest, Megálló Csoport Alapítvány
Budapest, RFE KIMM Ráckeresztúr, Združenie miest a obcí Dolného Žitného ostrova,
Obecný úrad Veľké Kosihy, Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, Slovenský pozemkový
fond Nové Zámky, Regionálna rozvojová agentúra Komárno, Regionálna rozvojová
agentúra Šamorín, Aklub Dunajská Streda, Reformované kresťanské zbory Komárno,
Dunajská Streda a Veľké Kosihy.

T+T Micropol s.r.o., HYDROIZO, s.r.o., Human Interantional o.z., Jumal s.r.o.,
Poľnohospodárske družstvo a Sunflower s.r.o. Veľké Kosihy, FK Activ Veľké Kosihy, FIMA
Veľké Kosihy, Ajrin Potraviny Veľké Kosihy, Cukráreň Veľké Kosihy, Ing. Dušan Rojko,
dr. András Forgó, MUDr. István Farkas, Ing. Jozef Farkas, Zoltán Kollár súkromný podnikateľ,
Szilárd Szedmák, František Pozsár, Mgr. Róbert Špánik, Jozef Viola, Ing. Tomáš Zolczer,
Ladislav Juhász Bretten, Sándor Bugár, PERFEKTSEED s.r.o., Ing. Daniel Benčo, Ildikó
a Vojtech Elek, Ing. Dávid Tóth, JUMAL s.r.o., László Szendi, Štefan Szendi, Balázs Ambrus,
Renáta Grieč, Norbert Danko, Ladislav Kozmér, Mária Vörösová, Ing. Lajos Csóka, Ing.
Judita Krügerová, Tibor Baksics, MUDr. Andrej Baláž, Július Sárogh, Dávid Molnár, Zoltán
Bognár, Rudolf Csejtey, Attila Tóth a mnohí iní ...

Mgr. Kálmán Szőcs, riaditeľ, zodpovedný zástupca
Mgr. Gizella Szőcs, sociálny pracovník
dr. Dávid Szőcs, právnik, sociálny pracovník
Mgr. Simona Petőczová, sociálny pracovník
Bc. Irén Varga, asistent sociálnej práce
Mgr. Oľga Ádámová, sociálny pracovník
Mgr. Éva Matus, pedagóg, adiktologický konzultant
Abigél Farkas, psychológ
Peter Tóth, adiministratívno  technický zamestnanec
Štefan Ádám, koordinátor nácviku pracovných zručností a údržby
Imrich Őszi, koordinátor nácviku pracovných zručností a údržby
Ing. Jozef Farkas, koordinátor nácviku pracovných zručností, dobrovoľník

Mgr. Renáta Szendi, PhD., supervízor
MUDr. Lívia Balázsová, psychiater
MUDr. František Bulajcsík, všeobecný lekár
Silvia Danisová, účtovníčka



Nádej – Reménység, n. o.
Hlavná 196
SK  946 21 Veľké Kosihy

web: resocializacia.sk, resoc.eu
tel.: +421 35 77 97 150
email: 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'')

Naša vďaka patrí všetkým, ktorí nás

podporujú mravne, vecne, finančne,

svojou prácou. Dodávajú nám chuť

a  energiu, prostriedky do ďalšej práce.

Prispievajú k  záchrane a  uzdraveniu

životov.






