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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 neziskovej organizácie

Nezisková organizácia je zaregistrovaná Krajským úradom v Nitre, Odborom všeobecnej

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

nadácia 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 na ďalších 5 rokov

rozhodnutím Akreditačnej komisie Ministerstva PSVaR č. 24896/2021M_OAK zo dňa 16. 11.

2021, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa

§ 45 zákona č. 305/2005 Z.z.

Akreditácia
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ÚVODNÉ MYŠLIENKY

Sme neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby  boli sme

zriadení s cieľom dávať. V začiatkoch sme robili prieskum, či by bol dopyt po našich

ponukách  po pomoci jedincom a rodinám, ktorých život zotročujú látkové či nelátkové

závislosti. Prítomnosť problému bola jasná, len forma prístupu k nemu  resocializácia

v rámci terapeutickej komunity  bola u nás do tej doby nezvyčajná.

Zmienil som sa v tých časoch známemu o našich zámeroch (venovať sa ľuďom, ktorých

ovláda alkohol). On poznamenal: "Podujal si sa na najnemožnejšiu vec sveta". Áno,

počítali sme s tým, že nebudú stačiť len naše predstavy, čo by našej cieľovej skupine

pomohlo, ale ide predovšetkým o to, čo oni skutočne potrebujú. Dali sme sa do učenia sa

 rozpoznával som, že potrebujem v tomto procese (do nekonečna) veľa pokory. Mohli

sme čerpať vzácne rady a vzory od viacerých ochotných odborníkov a od mnohých

členov rôznych svojpomocných skupín.

Potom sme vedeli dávať z toho, čo sme my sami mali  prežili, vybojovali, v prvom rade so

sebou samými  z vlastného charakteru. K tomu samozrejme aj potrebné odborné

a  materiálne veci. Vo forme tímovej práce. Snažili sme sa nezabúdať zdôrazňovať, že

"každý dobrý údel a každý dokonalý dar pochádza zhora od Otca svetiel" (Biblia, List

Jakubov).

Nesmiem však vynechať skutočnosť, že sme paralelne aj dostávali. Ako to prežívam ja

osobne  a nie som s tým sám , oveľa viacej, než som dával. Rástol som a rastiem

vnútorne, ak som prijímal a prijímam hodnoty, ktoré sa pre mňa ponúkajú v stretnutí so

životom druhých ľudí.

Ďakujem štátnym a samosprávnym úradom, priateľom a sponzorom tejto práce za činné

a modlitebné ruky, odbornú spoluprácu, úprimné slová a ochotnú finančnú pomoc, bez

ktorých by sme nemohli podať správu o mnohých pozitívnych výsledkoch, ktoré v tomto

zošite nasledujú.

Služby  služba: sú možné, pretože Niekto prišiel zhora na tento svet, aby svojím životom

podal hodnoverný príklad a dáva aj dnes účinné prostriedky do sŕdc a rúk pracovníkom

v tejto pomáhajúcej profesii.

Mgr. Kálmán Szőcs

riaditeľ

Dávať
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Schôdze správnej rady

ČINNOSŤ ORGANIZÁCIE

V priebehu roka 2021 sme zvolali 4 schôdze správnej rady, na ktorých boli prerokované

a schválené najdôležitejšie záležitosti neziskovej organizácie.

Na prvej schôdzi dňa 12. 03. 2021 správna rada schválila účtovnú závierku za rok 2020,

prebrala vyúčtovanie finančného príspevku na prevádzkovanie CDR od ÚPSVaR,

vyúčtovanie finančného príspevku na prevádzkovanie domova na polceste od NSK,

očkovanie a testovanie klientov a zamestnancov proti koronavírusu, ďalej preťahujúci sa

proces kúpy pozemkov od Slovenského pozemkového fondu.

Ústrednými programovými bodmi 2. schôdze správnej rady konanej dňa 29. 06. 2021 boli

obnova budovy domova na polceste v rámci projektu MPSVaR, schválenie výročnej

správy za rok 2020, zorganizovanie skupiny rodinných príslušníkov a bývalých klientov po

uvoľnení pandemických opatrení.

Na 3. schôdzi konanej dňa 16. 08. 2021 správna rada znovuzvolila 3 členov správnej rady

a riaditeľa neziskovej organizácie na ďalšie 4ročné obdobie.

4. schôdza správnej rady bola zvolená dňa 23. 11. 2021, na ktorej bola vyhodnotená

celoročná činnosť organizácie, dokončenie komplexnej obnovy domova na polceste,

drevené obloženie stien telocvične v rámci grantového programu Fondu BGA, ako aj

predkladanie návrhu rozpočtu na rok 2022.



Centrum s resocializačným programom

ČINNOSŤ ORGANIZÁCIE

Resocializačné centrum je miesto, kde poskytujeme dlhodobú pobytovú starostlivosť pre

ľudí, ktorí sa chcú zotaviť zo závislosti a žiť plnohodnotný triezvy život. Centrum

prevádzkujeme na základe zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí

a sociálnej kuratele. Ponúkame multidisciplinárnu pomoc našim klientom a ich rodinným

príslušníkom.

Používame širokú škálu zamestnaní, ktorých cieľom je pomáhať abstinujúcim závislým, aby

lepšie pochopili svoju závislosť, rozvíjali sa v sebapoznávaní, rástli v ovládaní svojich

pocitov a naučili sa úprimne komunikovať. Do nášho programu sú zahrnuté nasledujúce

skupinové zamestnania: ranná odbremeňovacia skupina, veľká skupina, sebapoznávacia

skupina, sebahodnotiaca skupina, psychosociálne cvičenia, literárna terapia,

hagioterapia a bohoslužba, kreatívna terapia, základné právne znalosti, skupina bývalých

klientov a rodinných príslušníkov (tzv. tretia sobota). Riadené skupinové zamestnania

dvakrát denne sú vedené odborníkmi: sociálny pracovník, psychológ, pedagóg,

adiktologický konzultant, mentálny hygienik a právnik.

V rámci nácviku pracovných zručností klienti tvoria hodnotu vlastnou prácou, čím budujú

komunitu a pripravujú sa na pracovný trh. Pod vedením pracovných koordinátorov

v tomto roku prebiehali nasledujúce práce: revitalizácia areálu, sadenie stromov, kosenie,

pestovanie priesad a obrábanie záhrady, oberanie a zaváranie ovocia a zeleniny,

navliekanie červenej papriky, lúskanie orechov, starostlivosť o zvieratá v zaregistrovanej

farme, výroba a kladenie zámkových dlažieb, upratovanie a bežná údržba areálu,

maliarske, stolárske, murárske a zámočnícke práce.



V roku 2021 sme zrealizovali 2 investičné projekty: podarilo sa nám obnoviť domov na

polceste, ktorému sa venujeme v osobitnom článku, ďalej vnútorné steny telocvične

dostali drevené obloženie. Materiál – tatranský profil a príslušenstvo – sme vedeli

zabezpečiť z dotácie Fondu BGA, kým samotné práce vykonali klienti pod vedením

pracovných koordinátorov. Klienti prežívali pocit úspechu a osvojili si užitočné zručnosti.

Popri skupinových zamestnaniach a nácviku pracovných zručností je súčasťou programu

aj užitočné strávenie voľného času ako dôležitý faktor udržania triezvosti. Medzi

najobľúbenejšie športové a voľnočasové aktivity patrili aj tento rok futbal na trávnatom

ihrisku, basketbal, nohejbal, stolný tenis a posilňovanie vo viacúčelovej športovej hale,

výlety a cyklotúry na brehu Dunaja, spoločenské hry, čítanie, lúštenie krížoviek, učenie sa

cudzieho jazyka a pozeranie televízoru. Stojí za zmienku, že na športovom dni obce naša

komunita vyhrala nad miestnymi starými chlapmi v skóre 9:4.

Počas celého roka sme fungovali v rámci pandemických opatrení, ale využili sme aj

dobré stránky internetu a modernej techniky. Skupiny bývalých klientov a rodinných

príslušníkov – tradičné tzv. tretie soboty – sme vedeli organizovať iba v letných mesiacoch,

ale aj vo zvyšnej časti roka sa mohli bývalí klienti a rodiny pravidelne zapojiť do vybraných

skupinových zamestnaní cez videokonferenciu. Formou videohovoru sme pestovali vzťah

s partnerskými organizáciami, požiadali nás o prevenčnú besedu na strednej škole, robili

s  nami reportáž z dvoch magazínov a z rozhlasovej relácie, ďalej k odbornej práci na

univerzite. Sviatky – Vianoce, Veľkú noc a Turíce – sme strávili v dôvernom ovzduší, a klienti

mali možnosť navštíviť aj svoju rodinu pri dodržiavaní pandemických opatrení.



Domov na polceste

ČINNOSŤ ORGANIZÁCIE

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 viacerí prijímatelia sociálnej služby boli schopní 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.

V priebehu roka 2021 naša nezisková organizácia po viacerých pokusoch uskutočnila

kompletnú obnovu budovy domova na polceste v rámci grantového programu

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Dlhodobým cieľom projektu – zároveň

poslaním organizácie – bola podpora sociálnej inklúzie prijímateľov sociálnych služieb.

Konkrétnymi cieľmi projektu boli zabezpečenie hospodárneho prevádzkovania budovy,

ďalej modernizácia obytných a sociálnych miestností. Rekonštrukcia domova na polceste

bola realizovaná z finančnej dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ďalej

z vlastných zdrojov a darov.



Odborné stavebné práce uskutočnila zhotoviteľská firma vybraná na základe verejného

obstarávania. Obnovu sme začali búracími prácami, ktoré vykonávali klienti organizácie

pod dozorom koordinátorov nácviku pracovných zručností. Plochá strecha dostala novú

tepelnú izoláciu a hydroizoláciu, ďalej sa vymenil celý odkvapový systém. Okná a dvere

sa vymenili na plastové, vonkajšie steny boli tepelne zaizolované a budova dostala aj

novú sviežu farbu. Obnovila sa celá elektroinštalácia a bleskozvod, okrem toho sa

vymenili aj vodovody a plynovody, vodovodné batérie, umývadlá a záchody,

a  namontovalo sa aj nový plynový kotol. Na chodbe, v kuchynke a sociálnych

miestnostiach sa vymenila keramická dlažba, steny boli obkladané novými

obkladačkami, vo všetkých štyroch izbách sa uložila plávajúca podlaha. Kde bolo

potrebné, namiesto starej omietky sa realizovala nová omietka, jestvujúci poter sa

vyrovnala nivelizačnou vrstvou a vymenili sa vnútorné dvere.

dr. jur. Dávid Szőcs

člen správnej rady

Štatistika klientov v resocializačnom centre

V roku 2021 sa nachádzalo v RC Nádej spolu 25 klientov, z toho 10 závislých na alkohole

a 15 polytoxikomanov. V priebehu roka 2021 nastúpilo 12 nových klientov: 7 závislých na

drogách a 5 na alkohole. Z celkového počtu (25 klientov) 13 ľudí má stredné odborné

vzdelanie, 12 ľudí stredné vzdelanie s maturitou. Z celkového počtu je 8 klientov čistých

v  prirodzenom prostredí, 10 klientov čistých v chránenom prostredí, 3 mali recidívu,

1 zomrel a o 3 nemáme informácie. Priemerný vek klientov v roku 2021 bol 34 rokov.

Štatistika prijímateľov sociálnych služieb v domove na polceste

V roku 2021 sa nachádzalo v DPC Nádej 5 prijímateľov sociálnych služieb: z toho 2 závislí

na alkohole, 2 polytoxikomani a 1 gambler. V priebehu roka nastúpil 1 klient a sociálnu

službu krízovej intervencie dokončil tiež 1 klient, ktorý počas svojho pobytu dokončil

strednú školu s maturitou a od septembra 2021 sa zúčastňuje na intenzívnom jazykovom

kurze vo Švajčiarsku. Zo súčasných PSS jeden pracuje v organizácii ako údržbár, druhý

v  nábytkárskom závode, tretí v poľnohospodárskom družstve a štvrtý ako dobrovoľník

organizácie.



Myšlienky sociálneho pracovníka...

NÁDEJ OČAMI ODBORNÍKOV

Ako sociálny pracovník pomáhame mnohým ľuďom v každodennom živote mnohými

spôsobmi. Dôvodov, prečo som sa rozhodla pre pomáhajúcu profesiu, alebo prečo

považujem za dôležité nenechať bez slov trápenie iných, môže byť viacero. Vieme, že

pomáhať je dobré a pomáhať je nad rámec automatického plnenia našej morálnej

povinnosti. Účelom pomáhajúceho vzťahu nie je dávať nápady a rady ľuďom v ťažkých

situáciách. Cieľom je posilniť ich schopnosť osamostatniť sa pri riešení problémov, ktoré

ovplyvňujú ich vlastný život.

Ako veriaca som vždy túžila po práci, kde viem pomôcť druhým. Veľa som sa modlila za

dobrú prácu, kde bola pre mňa dôležitá aj viera a vidím, že Pán ma vypočul. V tejto

pomáhajúcej profesii možno právom vidieť znaky akejsi benevolencie v realite. A potom

sme už tam, že sme dosiahli prah viery v Boha. Prah tej viery v Boha, komu my ľudia sme

dôležití.

Podľa môjho názoru závisí aj na individuálnom vnímaní, výchove a hodnotách, do akej

miery je človek stotožnený s trápením iných a urobiť čosi preto, aby bol svet o niečo lepší.

Od 1.5.2019 som začala pracovať ako sociálna asistentka v resocializačnom centre

Najsúrnejšia otázka v živote:

čo robíš pre ostatných? 

(Martin Luther King ml.)



„Nádej“. Dostala som sa do takej komunity, kde som od prvej minúty dostávala

a  dostávam lásku, podporu a porozumenie od svojich nadriadených a postupom času

som zistila, že pomoc závislému pacientovi a jeho rodine je vážna výzva a úloha nie len

pre toho, komu pomáhame, ale aj pre toho, kto pomáha, lebo zistíme, že v našej práci

nezískajú sebapoznanie len oni, ale aj my asistenti a aké mylné predstavy si vytvárajú tí,

ktorí nepoznajú príčiny závislosti. Vďaka svojej práci mám možnosť porozprávať sa

s  mnohými obyvateľmi, spoznať ich životy a môžem povedať, že niektorí naozaj na

vlastnej koži vyskúšali pozemské peklo zažili útrapy, boje, označenie spoločnosťou. zatiaľ

čo rodiny trpia, pretože závislosť je legitímne považovaná za slabosť vôle, ako osudové

rozhodnutie jednotlivca. Za každou závislosťou sa skrýva ľudská tragédia, za každou

jednou štatistikou sú: rozbité a zničené rodiny, stratení priatelia, strata zamestnania alebo

koniec kariéry.

Inštitúcia poskytuje pomoc ľuďom trpiacim závislosťou, kde túžiaci po uzdravení získajú

skúsenosti o udržateľnej sile liečenia v terapeutickej komunite a môžu sa vybrať cestou

zmeny, kde môžu nájsť príležitosť pripraviť sa na zdravý životný štýl, opustiť alkohol, drogy

a  reorganizovať celý svoj život. Základnými piliermi inštitúcie sú model terapeutickej

komunity a kresťanská viera. Jednou z najvážnejších výziev v živote závislosťou trpiacich je

čeliť chorobe a znovu získať kontrolu nad svojim životom, avšak bez pomoci majú len

malú šancu na úspech. Možnosti liečenia sú, len je potrebné nájsť pre každého tú

najlepšiu. Je pravda, že cesta k uzdraveniu je hrboľatá, ohraničená nástrahami,

prekážkami, nebezpečenstvami, ale ak sa človek poučí z vlastných chýb a vytrvalo kráča

po hrboľatej ceste, vytrvalosťou dokáže prejsť po nej.

Dnes ako odborná sociálna pracovníčka priznávam, že vyliečenie zo závislosti bude

účinné len vtedy, ak sa aj zviditeľní. Bude viditeľné pre závislých, rodinných príslušníkov,

pomocníkov a verejnosť. Existuje pomoc, existuje východisko z bludiska závislosti, hovoríme

to aj my, lebo "ten, kto má komunitu, má človeka“.

Mgr. Irén Varga

sociálny pracovník

Skutočné riešenie existuje

Počas štúdia adiktologickej konzultácie som zostavila plán prevencie, ku ktorému som

hľadala materiál o cezhraničnej spolupráci. Počas mojej práce som sa stretla s Centrom

s resocializačným programom Nádej – Reménység, n.o., s ktorým som nadviazala kontakt.

Navštívila som zariadenie, kde práve ponúkali otvorenú pozíciu. Po krátkom zvažovaní

som sa uchádzala o toto miesto, kde ma napokon aj prijali. O tomto všetkom som si vtedy

myslela, aké šťastie je, že som natrafila na toto zariadenie. Dnes to už nepovažujem za

šťastie, ale za dar, a som za to vďačná.



Nádej – Reménység, n.o. Centrum s resocializačným programom je jediné na Slovensku,

ktoré vykonáva svoju činnosť v maďarskom aj v slovenskom jazyku pre závislé osoby. Jeho

jedinečnosť – okrem jeho profesionality – bezpodmienečne spočíva v tom, že poskytuje

pomoc odkázaným osobám aj v maďarskom jazyku. V menšinovej existencii je skutočnosť,

že sa terapie môžu uskutočňovať aj v materinskom jazyku, neoceniteľná.

Manželia Szőcsovci zriadili Nádej – Reménység, n.o. presne pred štvrťstoročím.

V porovnaní so začiatkami sa metódy menili podľa aktuálnych požiadaviek. Nezmenené

ostalo to, že pokračujú v tom, čo začali na základe viery pomocou 12 krokov

anonymných alkoholikov, ktoré sú založené na spirituálnych základoch. V centre vládne

vrúcna, rodinná atmosféra, čím sa prichádzajúci klienti stávajú akceptujúcejšími vplyvom

prostredia. Liečba závislosti je proces, ktorý sa zo strany závislých osôb začína poznaním:

za užívanie drog je zodpovedný on sám, a nie jeho prostredie. Alkoholici, drogovo závislí

alebo patologickí hráči, ktorí túžia po vyliečení, dostávajú v našom centre pomoc vo

forme tímu odborníkov, podporujúceho spoločenstva, skupiny so spoločným osudom.

Obzvlášť ma teší, že môžem pracovať ako člen multidisciplinárneho tímu. Tím sa skladá

z psychológa, psychiatra, sociálneho pracovníka, právnika. Počas spoločných konzultácii

tak máme možnosť získať širší prehľad o aktuálnom stave, vývoji klienta.

Konečným cieľom terapie je reintegrácia do spoločnosti, rodiny, na trh práce. Nielen

triezvo, ale aj ako zotavujúci, slobodne. Ak závislá osoba stúpi na cestu zotavovania sa,

musí sa zmeniť aj rodina, aj členovia rodiny musia pracovať na svojom výstupe. Mesačne

každú 3. sobotu organizujeme skupinové diskusie s príbuznými. Na týchto stretnutiach

dostávajú príbuzní informácie o tom, čím môžu škodiť, čím pomôcť zotavujúcim sa

osobám, ako môžu začať svoje individuálne zotavovanie ako príbuzní.

Zotavovanie sa zo závislosti je celoživotné, k začatiu procesu zotavovania sa dostáva

klient do rúk také prostriedky, pomocou ktorých efektívne odoláva myšlienkam pokušeniu,

môže zažiť, znižovanie hladiny svojej úzkosti, je schopný sa vydať do triezveho sveta

s väčšou sebaistotou.

Mgr. Éva Matus

pedagóg, adiktologický konzultant



NÁDEJ OČAMI KLIENTOV

Zmena zmýšľania

Volám sa Štefan, mám 30 rokov. V resocializačnom centre sa liečim zo závislosti na

drogách a gamblerstve. Pôvodne som neplánoval, že sa chcem vzdať omamných látok

a hry. Rozhodnutie prišlo približne po roku môjho pobytu v centre.

Začiatky boli ťažké, trpel som, lebo som sa nedostal k mojej milovanej tráve a hracej

konzole PlayStation, to bola moja obľúbená kombinácia. Ani som si neuvedomoval, že

ako som od trávy osprostel. Rodina a známi mi to naznačovali, ale mňa názor ľudí

nezaujímal. Dôležité bolo, aby som mal trávu, podaný tiket a zapnutú hraciu konzolu.

Ani tu v Nádeji som dlho nechcel nikomu veriť. Na komunitách odznelo veľa dobrých rád

a múdrostí, ale ja som tomu nebol bohvieako otvorený. Skutočná zmena prišla až keď

som sa začal modliť k Bohu. Vravel som si, že s tým nič nestratím, ak to skúsim. Odvtedy

som vo svojom živote tu v RC Nádej mnohokrát zažil Božiu prítomnosť, keď som sa cítil

veľmi dobre a slobodne. Je viacero hriešnych vecí, ktorých sa zatiaľ neviem vzdať, ale

verím tomu, že Boh je so mnou trpezlivý a vidí moju snahu a postupne ma oslobodí od

mojich zlozvykov.

Základný program (1,5 roka) som už v RC Nádej absolvoval, teraz bývam v domove na

polceste a chodím odtiaľto pracovať do neďalekej fabriky. Môj prístup k práci sa tu vďaka

nácviku pracovných zručností úplne zmenil a prácu vnímam ako hodnotu. V novej práci

sa mi teraz darí, vďaka tomu, čo som sa tu v Nádeji naučil.



Som rád, že je tá možnosť ostať tu dlhšiu dobu, lebo si plne uvedomujem svoju závislosť

a viem, že to potrvá dlho, kým sa s ňou naučím žiť.

Štefan, 30 rokov

Ahojte, volám sa Tomáš, mám 37 rokov, som závislý od alkoholu, ale mal som skúsenosti aj

s drogami. Pochádzam z láskyplnej rodiny, napriek tomu, že sa rodičia rozviedli. Mal som

14 rokov, keď som sa ocitol vo veľmi zlom kruhu ľudí a vyskúšal som moje prvé drogy,

menom pervitín. Bola to láska na prvý „šnup“! Pervitín som užíval dlhé roky, medzitým som

sa pekne pomaličky naučil piť aj alkohol. Stal sa mojou druhou láskou. Neskoršie som už

drogy úplne vynechal, jednoducho ma prestali baviť. Ostali sme len dvaja: lieh a ja. Po

strednej škole som sa hneď zamestnal ako vodič VZV. V práci som bol vždy vytrvalý,

spoľahlivý, skratka veľmi dobrý, nikdy som nemal problémy kvôli alkoholu. Ale ako čas

utekal, dostal som sa čoraz hlbšie a hlbšie. Už som dávno vedel, že je problém, no neprosil

som o pomoc.

Rodina sa už nevedela pozerať na to ako veľmi sa zničím a ako zničím aj všetko okolo

seba. Nechal som sa teda prehovoriť a prijal som od nich pomocnú ruku. Nasledovala

moja prvá 10týždňová PALka (protialkoholická liečba) vo Veľkých Zálužiach. Liečbu som

úspešne ukončil, nastal kľud a pokoj, 2,5 roka som bol čistý, triezvy. Už som si myslel, že som

v poriadku, že budem môcť kontrolovane piť, no mýlil som sa. Po prvom poháriku

nasledoval druhý, potom tretí, atď. Za krátku dobu som bol zas na mizine. Nasledovala

moja druhá PALka na tom istom mieste. Aj tentokrát som ju úspešne absolvoval. Podarilo

sa mi nepiť 2 roky. Nepoučil som sa, stalo sa presne to isté, čo predtým. Môj život sa stal

peklom, ocitol som sa úplne na dne.

Vďaka jednému známemu som dostal telefonický kontakt na resocializačné centrum,

menom Nádej – Reménység, n.o., vo Veľkých Kosihách. Z posledných síl som prosil moju

milovanú rodinu (ktorej som cez toľké roky ubližoval), aby mi ešte poslednýkrát pomohli.

Do zariadenia som nastúpil 16. 11. v roku 2020. Čakala ma tu príjemná a priateľská

komunita, do ktorej som celkom rýchlo zapadol. Začiatky ale neboli také ľahké. Až po

zdolaní abstinenčných príznakov, ktoré trvali približne mesiac, som vedel začať sústrediť sa

na seba a na to, prečo som tu. Prvé, čo som sa tu naučil, byť trpezlivý, nikam sa

neponáhľať, zahodiť minulosť a žiť v prítomnosti. Tu som sa naučil, čo je to pokora naozaj,

tu som začal veriť v Boha a prišiel čas, že teraz už verím aj v sebe. Prešiel som

neuveriteľnou zmenou, za ktorú som nesmierne vďačný Bohu, celému personálu Nádeje,

komunite a samozrejme mojej rodine, ktorá ma aj doteraz podporuje. Ďakujem!

P.S.: Onedlho mi bude končiť program resocializácie (18 mesiacov), ale ostávam tu

naďalej minimálne na rok v dome na polceste (postresocializácia).

Tomáš, 37 rokov



ZÁMERY, PLÁNY, VÍZIE...

Žijeme v ťažkých časoch

Uprostred rôznych kríz – pandemickej, hospodárskoenergetickej – dennodenne vidíme

zvyšovanie sociálnopatologických javov v našej spoločnosti. Myslím teraz predovšetkým

na rodiny, kde jeden z dvoch rodičov je alkoholik, alebo člen rodiny sa už „v detskom“

veku zoznamuje s účinkami drog a nelátkových závislostí. Cieľom nášho odborného tímu

je naďalej byť nápomocný v riešení problému závislého človeka a jeho rodiny a keď

máme možnosť, pomáhame predísť týmto problémom formou prevencie na školách.

Po poctivom bilancovaní minulého roka vidíme pred sebou krízové stopy pandémie na

úrovni infraštruktúrneho rozvoja. V tomto kontexte nás čakajú nesplnené úlohy –

modernizácia vchodu a fasády resocializačného centra z finančného príspevku Ústredia

PSVaR a z vlastných zdrojov. Stavebné práce plánujeme uskutočniť dodávateľsky

a aktívnou účasťou našich klientov v pomocných prácach. K tomu sa dáme aj do obnovy

chodníkov okolo RC, tak budeme mať prácu na celý rok.

Nové úlohy sa nám črtajú aj na úrovni pestovania zeleniny a chovu zvierat. Vysoká cena

potravín pre nás znamená do určitej miery napätie, ale v konečnom dôsledku nás núti

zamyslieť sa nad novými možnosťami. Od začiatku roka robíme plány a snažíme sa byť

v čo najväčšej miere sebestačným.

Život centra (skupinové zamestnania, pracovné a voľnočasové aktivity) nás nútia, aby

sme hľadali nové možnosti a riešenia neraz v ťažkých situáciách. Ako v minulom roku, aj

v  budúcom počítame s tým, že budú „ťažké situácie“, keď sa ocitneme v zlomových

bodoch, keď sa riešenie nájde ťažšie. Ale získali sme dobré skúsenosti, že napriek všetkým

okolnostiam sa život centra posunul ďalej a my sme sa stali duševne bohatším.

Organizovanie rodinných skupín je naďalej rizikové, ale napriek neistoty situácie

plánujeme aj tento rok využiť všetky možnosti v prospech rodín, aby sme mohli nielen

telefonicky, ale aj osobne hovoriť a problémoch a úspechoch bez tabu. Uvedomujeme si,

že musíme urobiť ešte viac, lebo mnohí nás čakajú, ktorí sú na našu pomoc odkázaní.

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: časom,

prácou, financiami, 2% zaplatenej dane, materiálom, potravinami, vedomosťami

a  srdcom. Sme Vám vďační aj v mene správnej rady a v mene kolektívu našich

spolupracovníkov, lebo s Vašou pomocou má naša spoločná snaha v prospech závislých

ľudí a ich rodinných príslušníkov svoju hodnotu a význam.

Mgr. Gizella Szőcs

predseda správnej rady



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 veci a rodiny, Slovenský pozemkový
fond, AA Dunajská Streda, Reformované kresťanské zbory Komárno, Dunajská Streda
a Veľké Kosihy, Nezávislá platforma SocioFórum.

Norbert Buday, Ing. Dávid Tóth, Vladimír Sovík, Lýdia Výchová, Balázs Ambrus, Mgr.
Gabriela Czikóová, Peter Tóth, Henrieta Józanová, Mgr. László Szendi, Iveta Pellerová,
Mgr. Irén Varga, Renáta Griecs, Mgr. Oľga Ádámová, Mgr. Gizella Szőcs, Štefan Ádám,
Ing. Tamás Zolczer, Ing. Daniel Benčo, Attila Tóth, Andrea Linková, Izabela Sátorová,
Gertruda Szabadosová, Eva Kissová, Alexander Czikó, Katarína Víghová, dr. jur. Dávid
Szőcs, Erika Kalmárová, MUDr. Andrej Balázs, Mgr. Éva Matus, Daniel Sátor, Vicente Torns
Slovakia a.s., Mgr. Kálmán Szőcs, MUDr. Filip Trajanovski, Ádám Elek, Mgr. Simona
Petőczová, Tomáš Vícha, Poľnohospodárske družstvo Veľké Kosihy, Ladislav Varga, Mgr.
Ildikó Kovács Tímár, Tomáš Czikó, Ladislav Kozmér, Dušan Durec, Olga Müller, Peter
Trestyánszki, Attila André, Balázs Kovács, Imrich Őszi, Erika Tóthová, Eva Kolínková, Ing.
Dezider Szokol, Róbert Viskup, Schola Privata Gutaiensis Kolárovo, Bc. Denisa Sipos, Jozef
Telekes, Ing. Dušan Rojko, Máté Varga, Mónika Takács, Anka Kolínková, Gabriel Hollý,
MUDr. Štefan Farkas, dr. András Forgó, Dávid Csicsák, Krisztián Forró, Emmanuel Lippuner,
T+T Micropol s.r.o., Ing. Jozef Farkas, Ing. Tibor Pelle, Sunflower s.r.o.

Riaditeľ:

Mgr. Kálmán Szőcs, zodpovedný zástupca

Úsek starostlivosti o PFO:

dr. jur. Dávid Szőcs, právnik, sociálny pracovník

Abigél Horváth Farkas, psychológ

Mgr. Gizella Szőcs, asistent sociálnej práce

Mgr. Simona Petőczová, sociálny pracovník

Bc. Irén Varga, asistent sociálnej práce

Mgr. Oľga Ádámová, sociálny pracovník

Mgr. Éva Matus, pedagóg, adiktologický

konzultant

Sabina Bolyová, psychológ

Prevádzkový úsek:

Peter Tóth, administratívno  technický

zamestnanec

Štefan Ádám, koordinátor nácviku pracovných

zručností a údržby

Ing. Jozef Farkas, koordinátor nácviku

pracovných zručností, dobrovoľník

Externí spolupracovníci:

Mgr. Renáta Szendi, PhD., supervízor

MUDr. Lívia Balázsová, psychiater

MUDr. František Bulajcsík, všeobecný lekár

Ing. Lívia Farkas BanaiTóth, účtovníčka

NÁŠ TÍM
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FINANČNÉ UKAZOVATELE

Tržby z predaja služieb
Aktivácia materiálu a tovaru
Finančné dary a odpis záväzku
Materiálne dary
Prijaté príspevky od fyzických osôb za centrum s resocializačným prog. (RC)
Prijaté príspevky od fyzických osôb za centrum s resocializačným prog. (RC)
vratky pre Ústredie PSVaR
Prijaté príspevky od fyzických osôb za domov na polceste (DPC)
Výnosy z 2% z dane
Finančný príspevok z Ústredia PSVaR na prevádzku RC (2020)
vratky za neobsadenie pobytových opatrení
Finančný príspevok z Ústredia PSVaR na prevádzku RC (2020)  vratky za
preplatky na energiách
Finančný príspevok z Ústredia PSVaR na prevádzku RC (2021)
Finančný príspevok z Ústredia PSVaR na prevádzku RC (2021)
vratky za neobsadenie pobytových opatrení
Finančný príspevok z Ústredia PSVaR na prevádzku RC (2021)
vratky za preplatky na energiách
Finančný príspevok z Ústredia PSVaR na kapitálové výdavky RC
(peňažný príjem v roku 2021: 12 000,00)  výnos budúcich období
Úrad PSVaR Komárno  mimoriadna finančná podpora pre zamestnancov
poskytovateľov soc. služieb a vybraných subjektov SPODaSK za obdobie
druhej vlny pandémie
Ministerstvo PSVaR SR  jednorazová dotácia na odmeny
Finančný príspevok z Ministerstva PSVaR (z roku 2020) na kapitálové výdavky
(rekonštrukcia DPC)  výnos budúcich období
Finančný príspevok z NSK na prevádzku DPC (2020)
vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov
Finančný príspevok z NSK na prevádzku DPC (2021)
Finančný príspevok z NSK na prevádzku DPC (2021)
vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov
Finančný príspevok z NSK na prevádzku DPC (2021)
vratky za preplatky na energiách
Interreg VA Slovenská rep. Maďarsko: SKHU/1601/4.1/348 (z rokov 2017 až
2019)  výnos budúcich období
Bethlen Gábor Alap  podpora na obnovu športovej haly
(peňažný príjem v roku 2021: 3 340,48)  výnos budúcich období
Spolu

170,00
5 003,45

26 792,00
3 114,42

10 680,33
9 993,78

3 360,00
2 197,58

1 525,00

36,30

220 500,00
3 425,00

23,43

0,00

4 686,62

3 785,60
0,00

5 902,61

21 585,12
9 422,62

4,16

1 999,76

6,96

273 548,94

Výnosy v členení podľa zdrojov:

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

10 405,00
40 000,00

Nesplatené úvery/pôžičky k 31.12.2021:

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•

•

•
•



Nehnuteľný majetok organizácie je zapísaný na LV 657 v k.ú. Veľké Kosihy.

Pohyb dlhodobého hmotného a nehmotného majetku v roku 2021:
Na základe stanovenia technickej a všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti stavby viac
účelového športového ihriska bez súpisného čísla na pozemkoch 1497/20 a 1497/21 v k. ú.
Veľké Kosihy, bolo menované ihrisko zaradené do dlhodobého majetku organizácie
v hodnote 15 200 €.
Hodnota viacúčelovej športovej haly so súpisným číslom 523 na pozemku 1497/6 v k. ú.
Veľké Kosihy bola dodatočnými stavebnými úpravami navýšená o 3 758,23 €.

Pohyb majetku organizácie:

Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch:

Tržby z predaja služieb
Finančné dary
Prijaté príspevky od fyzických osôb
Výnosy z 2% z dane
Finančné príspevky a granty zo štátneho rozpočtu
Finančné príspevky a granty z vyššieho územného celku
Finančné príspevky a granty zo zahraničia
Krátkodobé finančné výpomoci
Peňažné príjmy spolu

170,00
26 792,00
14 040,33

2 197,58
240 972,22

21 585,12
3 340,48
8 676,00

317 773,73

•
•
•
•
•
•
•
•

Stav peňažných prostriedkov k 31. 12. 2020 88 744,21

Peňažné príjmy:

Výdavky na prevádzku RC a DPC
Vratky finančných príspevkov a grantov
Na dlhodobý majetok
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankový úver  istina
Bankový úver  úroky
Peňažné výdavky spolu

243 529,73
60 278,85
51 431,21

1 676,00
5 004,00

985,02
362 904,81

•
•
•
•
•
•

Peňažné výdavky:

Stav peňažných prostriedkov k 31. 12. 2021 43 613,13

Organizácia nevykonáva podnikateľskú činnosť.



Mzdové náklady, odvody zamestnávateľa a zákonné sociálne
náklady
Zdravotná starostlivosť (všeob. lekár, psychiater)
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
Elektrická energia
Plyn
Palivá na vykurovanie
Voda
Vývozu odpadu
Spotreba potravín
Kancelária  materiál, inventár, služby (účtovníctvo, audit ...)
Vybavenie interiéru
IT  hardware, software, služby
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika, náradie
Telekomunikačné poplatky
Miestne dane a ostatné poplatky
Poistné
Nájomné
Materiál na opravu a údržbu budov, náradia, strojov ...
Opravy a udržiavanie
Dopravné  osobné motorové vozidlo: PHM, PZP, opravy
a údržba
Výdavky na skup. zamestnania  materiál, náradie, služby,
inventár
Vedenie účtu
BOZP, PO, zdravotná služba, revízie, posudky
Úroky
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku
Ostatné  materiál a služby
Spolu

Podrobnejšie členenie nákladov podľa účelu použitia:

181 418,05

2 167,38
1 291,65
2 061,67
4 411,32
1 958,00

892,68
690,78

18 797,04
2 543,66

191,85
177,12

1 467,11
884,22
807,24
343,85

1 296,00
412,88

1 582,26
872,00

2 098,90

239,00
1 219,03

985,02
8 985,14

2 029,52
239 823,37

11 222,64

212,40
340,45
549,64

1 176,21
0,00

40,13
124,92

5 011,73
397,70

2 296,33
28,38

1 187,49
0,00

210,42
91,68

0,00
283,38
208,23

0,00

0,00

83,00
187,00

0,00
500,00

1 526,43
25 678,16

RC DPC

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•

Skratky:
RC  Centrum s resocializačným programom
DPC  Domov na polceste
NSK  Nitriansky samosprávny kraj
PSVaR  práce, sociálnych vecí a rodiny



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.






