P R O V I T A L, občianske združenie
Hviezdoslavova 509, 972 41 Koš
č.t. 046/542 55 88, IČO 3111 72 36

VÝROČNÁ SPRÁVA
o činnosti a hospodárení
PROVITAL o.z.
za rok 2010

V Koši, dňa 20.5.2011

PhDr. Zdena Vasilová štatutárny zástupca
PROVITAL, o.z.

VZNIK OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA PROVITAL o.z.
Občianske združenie PROVITAL
zákona

bolo založené v súlade s ustanoveniami

č. 83/1990 Zb. Občianske združenie bolo na Ministerstve vnútra SR

zaregistrované ako neštátne účelové zariadenie sociálneho charakteru 14.02.1997
pod číslom VVS1/-900/90-12351, pridelené IČO : 31 117 236.
Akreditácia udelená rozhodnutím MPSVR SR v Bratislave dňa 28.09.2006,
číslo rozhodnutia 17910/2006-I/21 AK. PROVITAL, o.z. má udelenú akreditáciu na
výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení –
resocializačné stredisko podľa § 63 zákona o sociálnoprávnej ochrane detí
a o sociálnej kuratele, ktoré bolo zriadené za účelom aktivizovania vnútorných
schopností plnoletých fyzických osôb na prekonanie psychických dôsledkov,fyzických
dôsledkov a sociálnych dôsledkov drogových závislostí,alebo iných závislostí a na
zapojenie sa do života v prirodzenom prostredí.
V roku 2010 vedenie občianskeho združenia Provital požiadalo v zákonnej
lehote Ministerstvo práce,sociálnych vecí a rodiny SR o predĺženie akreditácie
a o zmenu zodpovedného zástupcu za vykonávanie opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately. Na základe vykonanej kontroly v resocializačnom
stredisku,

posúdenia predložených dokladov a ústneho pohovoru, akreditačná

komisia na svojom zasadnutí potvrdila predľženie akreditácie na obdobie tri roky
,odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a potvrdila, že PhDr. Zdena
Vasilová preukázala podľa § 79 odst.5 písm.c) až f) zákona o sociálnoprávnej
ochrane detí a o sociálnej kuratale odbornú spôsobilosť, ktorá sa vyžaduje pri
zodpovednom zástupcovi na vykonávanie vybraných opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately.
Činnosť resocializačného strediska v roku 2010( ďalej len RS)
Hlavným cieľom občianskeho združenia PROVITAL je doliečovanie drogovo
závislých plnoletých fyzických osôb formou pobytovej resocializácie. Resocializačné
stredisko poskytuje sociálne služby a starostlivosť klientom celoročne počas
nepretržitej prevádzky.
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Činnosť

resocializačného

strediska

sa

riadi

Zákonom

č.

305/2005

Z.z

o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. Resocializačné stredisko
v uplynulom roku poskytovalo klientom okrem nevyhnutných sociálnych služieb,
ktorými sú napr. ubytovanie a stravovanie aj terapeutickú pomoc (psychoterapiu,
socioterapiu, pracovnú terapiu), individuálnu a skupinovú sociálnu prácu. Klientom
bola poskytovaná komplexná starostlivosť:


zdravotnícka:

vstupné

psychiatrické

a

infektologické

vyšetrenia,

sprostredkovanie ďalšej zdravotníckej starostlivosti podľa individuálnych
potrieb klientov (obvodný lekar,zubár,odborní lekári) V období r. 2010 sme
mali zvýšený nárast klientov s komplikovanými zdravotnými problémami, pod
ktoré sa podpísalo dlhodobé užívanie návykových látok, opakované recidívy
a pod.


sociálna: okrem individuálnej a skupinovej práce, do sociálnej oblasti patrí
komplexné vybavenie úradných záležitostí vo veci priznania dávok sociálneho
zabezpečenia (hmotná núdza, pomoc pri vybavovaní dávok dôchodkového
zabezpečenia,ukončenie

práceneschopností,vybavovanie

invalidných

dôchodkov a pod.) Vybavovanie jednorázových dávok sociálnej pomoci
z mestských a obecných úradov podľa príslušnosti (trvalého bydliska klientov),
celkom schválených jednorázových dávok sociálnej pomoci v roku 2010 bolo
u dvoch klientov. U ostatných klientov nebolo možné túto jednorázovú dávku
soc.pomoci schváliť z dôvodu nezaplatenia zákonných poplatkov (napr.. za
komunálny odpad). Pre posúdenie jednorázovej dávky soc.pomoci je v prvom
rade vyplatený záväzok (zákonné poplatky) voči mestskému alebo obecnému
úradu v mieste trvalého bydliska občana.V sociálnej oblasti bolo v uplynulom
roku potrebné riešiť aj iné problémy klientov, na ktoré počas dlhých rokov
užívania návykových látok zabúdali ako najmä nedoplatky na zdravotnom
poistnení, spolupráca so súdmi (mediační a probační úradníci), spolupráca
s políciou (sprostredkovanie pomoci pri vypočúvaní klientov orgánmi činnými
v trestnom

konaní),

ukončenie

živnostenských

oprávnení a spolupráca

s daňovými úradmi (dodatočné daňové priznania a pod.)


psychologická: skupinová a individuálna psychoterapia bola klientom v RS
poskytovaná pravidelne dvakrát do týždňa. Psychoterapiu zabezpečovala
externá zamestnankyňa – psychologička. Od 1. júla 2010 je psychoterapia
(individuálna) poskytovaná dennodenne zamestnankyňou – psychologičkou
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na plný úväzok. Skupinové terapie poskytujeme klientov pravidelne dvakrát –
trikrát týždenne.


sociálno - právna: poskytovanie pomoci klientom v riešení najmä ich
rodinných a finančných problémov. Najmä platobné rozkazy, exekučné
príkazy, výživné

a pod., ktoré klienti majú vymerané z minulosti a počas

pobytu v RS, keďže nemajú príjem svoje záväzky nedokážu uhrádzať (sú to
najmä žiadosti o splátkové kalendáre, odpustenie penále, poplatkov a pod.)
ako aj návrhy a podania na súdy a iné inštitúcie vo veciach riešenia ich
rodinného a spoločenského života.


Pracovná terapia : pracovnú terapiu vykonávajú ištruktory pracovnej terapie
s klientami za účelom osvojenia pracovných návykov , zručností a pracovných
schopnosti fyzickej osoby a jej začlenenia sa do spoločnosti . V súčasnosti
máme vytvorené dve pracovné skupiny. Cieľom aktivít pracovných skupín je
príprava dospelých prijímateľov sociálnej služby pre praktický život,rozvoj ich
schopností a zručnosti. Náplň činnosti zahrňa napr.prípravu jedál, upratovacie
práce

súvisiace

s údržbou

domácnosti,obslucha

a údržba

domácich

elektrospotrebičov a iných predmetov, drobné domáce opravy vlastného
šatstva, pranie, žehlenie, hospodárenie s finančnými prostriedkami,ľahké
stavebné

úravy , záhradné a poľnohospodárske práce a starostlivosť

o hospodárske zvierata.


Arteterapia :

využili sme liečbu umením, ktorá sa odporúča pri liečbe

závislosti. Uprednostnili sme kreslenie a muzikoterapiu. Klienti maľovali na
sviečky rôzne motívy.Výtvarná tvorba prispela k rozvoju predstavivosti
a tvorivosti.

Posilnila

u závislých

klientov

sústredenie,uvoľnenie

a sebavyjadrenie. Muzikoterapia ovplyvnila predovšetkým náladu a vyvolala
silné emócie , ktoré následne klienti využili napr. kresbou. Areteterapia
prebiehala pod dozorom odborných a skúsených pracovníkov (pedagogov)


príprava stravy v RS : sa realizuje v rámci pracovnej terapie pod dozorom
inštruktorky pracovnej terapie. Klienti sa učia variť a piecť . Inštruktorka
pracovnej terapie necháva priestor klientov na vlastné nápady. Učí ich
pripravovať jedlá a zostaviť jedálny lístok pri príležitosti napr. vianočných
alebo veľkonočných sviatkov. S prípravou jedál je viazanosť na úpravu
a výzdobu jedálne pri sviatočnom stravovaní ( ako sme uviedli vianočné
a veľkonočné sviatky, narodeninové oslavy a pod.)
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Zamestnanci v spolupráci s vedením

resocializačného strediska spolupracujú

s rodinami klientov, ktorí majú záujem o spoluprácu. Pravidelne minimálne dvakrát
v roku RS organizuje stretnutie rodinných príslušníkov klientov a odliečených
klientov. Spravidla stretnutia organizujeme v lete a v zime. Bolo tomu tak aj v roku
2010 kedy sa stretnutie rodičov, partnerov a rodinných príslušníkov konalo v mesiaci
máj a v mesiaci december. V mesiaci máj k príležitosti založenie občianskeho
združenia . V decembri sme spojili stretnutie s mikulášskym večierkom. Rodičia
a blízki klientov majú možnosť oboznámiť sa s činnosťou zariadenia, majú možnosť
spoznať prostredie v ktorom sa ich blízki doliečujú a majú možnosť spoznať
terapeutický tím, ktorí sa snaží pôsobiť na pozitívnu zmenu klientov a osvojenie si
nových návykov zdravého životného štýlu.Každý rok v RS je klient (klientka),ktorí
majú neplnoleté deti umiestnené v ústavnej opatere štátu. V januári 2010 sa nám
úspešne podarilo rozlúčiť s klientkou , ktorá počas ročného pobytu v RS nezanedbála
svojho syna umiestneného v DD Bojnice , umožňovali sme jej víkendové pobyty so
synom v našom zariadení a za spolupráce zamestnancov RS a zamestnancov DD
Bojnice sme jej našli vhodný typ zariadenia pre matky s deťmi.
S klientkou sme sa od jej odchodu počas celého roka 2010 kontaktovali. V dnešnej
dobe žije sama s malol.synom v prenajatom byte. Riadne sa o mal. dieťa stará.
Našim cieľom je sanácia rodinného prostredia a urovnávanie vzťahov

rodinných

príslušníkov najmä rodičov a detí.

V roku 2010 sme opätovne mali dve klientky

s malolet.deťmi. Obom klientkám

bolo umožnené byť s deťmi počas prázdnin

a vianočných sviatkov.Vytvorili sme im podmienky v našom zariadení. Dieťa jednej
klientky k nám do zariadenia za matkou prichádzalo z DD Lastovička Trenčín,kde
sme nadviazali veľmi úzku spoluprácu.U druhej klientky sa o dieťa staral
manžel,ktorý navštevoval pravidelne

klientku aj s dieťaťom v našom zariadení.

Organizovali sme stretnutie jedného klienta so svojimi deťmi prostredníctvom relácie
„Pošta pre Teba“,ktoré sa úspešne podarilo a klient sa stretol po 15 rokoch so svojimi
deťmi. Najmladšia dcéra bola do nášho novovzniknutého zariadenia Domov na pol
ceste prijatá z redukačného cestra v Zlatých Moravciach v oktobri 2010. Domov na
pol ceste Provital o.z. je zaregistrované vo výpise registra poskytovateľov sociálnej
služby TSK zo dňa 7.10.2010 Pri rekonštrukcii a uvedenia do činnosti objektu,kde je
táto sociálna služba vykonávaná v značnej miere prispeli klienti resocializačného
strediska v rámci pracovnej terapie. Sociálnu službu predovšetkým poskytujeme pre
cieľovú skupinu klientov resocializačného strediska , kotrí úspešne ukončili pobytovú
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resocializáciu a nemajú vytvorené podmienky na zabezpečenie nevyhnutných potrieb
a ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie po skončení resocializačného programu.
Okrem resocializačných programov, mali klienti v roku 2010 vytvorený priestor pre
športové aktivity. Každý štvrtok majú športové popoludnie .
navštevovať miestnu posilňovňu, telocvičňu ( 2x do týždňa )

Majú možnosť
a môžu si zahrať

športové hry na obecnom ihrisku. K obľúbeným činnostiam klientov patrí aj turistika,
ktorej v našom stredisku dávame dostatočný priestor. V roku 2010 mali možnosť
klienti sa zúčastniť turistického pochodu tzv. „Biela stopa“ , ktorú poriadalo obecné
zastupiteľstvo obce Koš a Cígeľ.
V značnej miere sa klienti zúčastňujú obecných kultúrnych podujatí. V spolupráci
s obcou mali možnosť klienti navštíviť folklórny súbor Košovčanka , ktorý v roku
2010 oslávil 50 . výročie a pri jeho príležitosti zorganizoval v obci Koš kultúrny
program. Aktívne sa každožročne zúčasňujeme s klientami obecných brigád a bolo
tomu tak aj v roku 2010 . V obci ,kde sa nachádza resocializačné stredisko sa
poriada už tradičná prvomájová brigáda. Provital o.z. – resocializačné stredisko
každoročne čistí obecný potok. Po ukončení brigády sa klienti stretávajú s občanmi
obce Koš pri spoločnom guláši.
V roku letnom období roku 2010 mali klienti možnosť navštíviť folklórne slávnosti na
Detve, výlet sa organizoval v spolupráci s obcou a taktiež country koncert v obci Koš.
K ďalším aktivitám, ktoré patria do resocializačných programov patrí účasť klientov
na kluboch abstinentov a nepovinná účasť na bohoslužbách. Klienti vo vyšších
fázach aktívne prispeli k prevencii sociálnopatologických javov. Na základe ich
osobného súhlasu sa zúčastnili besied na školách, ktoré takúto formu sociálnej
prevencie realizujú. V roku 2010 sme zaznameli zvýšený záujem základných škôl
v okrese Prievidza o besedy s témou prevencia drogových závislostí.
Režim v resocializačnom stredisku.
Život v komunite nie je živelný je organizovaný podľa platného režimu. Zariadenie má
vypracovaný podrobný opis jednotlivých fáz pobytovej resocializácie, systém sankcií
a odmien klientov RS.
Prijímanie klientov do RS v roku 2010
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Klienti sú do zariadenia prijímaní na základe žiadosti. Podmienkou prijatia do RS je
absolvovanie odvykacej liečby alebo detoxu a odporúčanie psychiatra, že pacient je
vhodný do resocializácie. Klientov prijímame podľa poradia evidovaných žiadostí
a podľa možnosti odborní pracovníci vykonávajú vstupné pohovory (osobne pri
návšteve zariadenia alebo návštevou záujemcu odborným pracovníkov z radu
zamestnancov

na odvykacej liečbe.)

Pobyt v RS je založený na báze

dobrovoľnosti.
Dĺžka pobytu v RS je v zmysle platnej legislatívy a minimálnych štandardov kvality
stanovená na dobu 12 až 18 mesiacov.

Spisová agenda klientov RS – spis klienta obsahuje:


prepúšťaciu lekársku správu,



zmluvu o poskytovaní sociálnych služieb,



zmluvu o úschove,



anamnézu klienta (sociálnu, rodinnú, profesijnú)



individuálny resocializačný plán (vypracovaný v súlade s potrebami klienta
a pravidelne vyhodnocovaný jedenkrát za mesiac).

Tabuľka č. 1.: Klienti v roku 2010

Kapacita

Celkový

Počet klientov,

Priemerná

Počet

zariadenia

počet

ktorí zahájili

dĺžka

klientov

klientov

Resocializáciu

resocializácie

Stav

v.r.

v.r. 2009

(mesiace)

k 31.12.2010

29

10

32

Z toho ženy

2010

29

64

31
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Tabuľka č. 2.: Rozdelenie klientov v roku 2010 podľa druhu závislosti
Počet klientov so základnou

Počet klientov závislých od

drogou alkohol

viacerých látok (polyformná

Závislosť na hrách

závislosť)
Kombinácia: marihuana,
alkohol, pervitín, lieky,
heroin.

0 pozn. nevykazujeme klienta
38

26

s čistou závislosťou na hrách,
vždy je v kombinácií s inou
drogou
(najčastejšie alkohol)

Tabuľka č. 3.: ukončenie pobytu klienta v RS

Úspešné

Návrat do

Umiestnenie

Predčasné

Predčasné

ukončenie

prirodzeného

v zariadení

ukončenie zo

vylúčenia zo

resocializačného

prostredia

chráneného

strany klienta

strany RS

10

2

bývania

procesu min. 12
mesiacov

20

11

9

Tabuľka č. 4.: rozdelenie klientov podľa vekovej kategórie k 31.12.2010
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Od 19 do 25

Od 26 do 39

Od 40 do 59

rokov

rokov

rokov

Nad 60 rokov

Občania s ŤZP

8

12

9

3

3

Personálne zabezpečenie RS
Personálne obsadenie v priebehu roka 2010 pracovalo v tomto zložení:

-

štatutárny zástupca občianskeho združenia

-

riaditeľ zariadenia

-

sociálny pracovník,

-

pedagóg

-

psychológ

-

liečebný pedagóg

-

ekonóm

-

inštruktori pracovnej terapie

-

dobrovoľníci

Zamestnanci spĺňali vzdelanie podľa zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo
verejnom záujme a o zmene a doplnení tohto zákona a boli odmeňovaní podľa
zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní pri výkone prác vo verejnom záujme a
o zmene a doplnení tohto zákona.
Z multidisciplinárneho tímu, ktorý tvorí liečebný pedagóg, psychológ, pedagóg
a sociálny pracovník, má každý uvedený zamestnanec ukončený II. stupeň
vysokoškolského vzdelania.
Dobrovoľníci vykonávali činnosť z vlastnej vôle v prospech klientov resocializačného
zariadenia a to

bez nároku na finančnú odmenu venovali svoj čas, svoje

schopnosti,vedomosti a energiu v prospech resocializačného zariadenia .Pomáhali
a zúčastňovali sa spoločne organizovaných akcii,pri ktorých je nutné zabezpečiť
dozor klientov. (turistika,výlety,technické zabezpečenie a zdravotná prevencia ).
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Personálne obsadenie RS

Štatutárny zástupca občianskeho združenia Provital – PhDr.Zdena Vasilová
Zodpovedný zástupca podľa § 79 odst. 5 písm.c) až f) zákona o sociálnoprávnej
ochrane detí a o socialnej kuratele bol do 31.5..2010 Mgr. Robert Šujan ,ktorého na
základe rozhodnutia Ministerstva práce,sociálnych vecí a rodiny SR rozhodnutím č.
10481/2010-I/25 AK nahradila PhDr. Zdena Vasilová.

Titl.

meno

a

Funkcia

Vzdelanie

Prax

priezvisko

Druh

Doba prac.pomeru

Prac.

Od-do

pomeru
Liečebný. pedagog
PhDr.Zdena Vasilová

VŠ/II.st.

36

PP

11/2010-trvá

VŠ/II.st.

40

PP

10/2009 – 12/2010

VŠ/II.st.

16

PP

6/2006 – 5/2010

Pedagóg

VŠ/II.st.

19

PP

2/2009 – trvá

Ekonom/ištruktor

SEŠ

28

PP

7/2007 - trvá

Socialny pracovník

VŠ/II.st.

0/Absol.

PP

6/2010 – 8/2010

psychológ

VŠ/II.st.

0/Absol.

PP

7/2010 – trvá

VŠ/II.st.

36

DVP

r.2010 /350 hod.

Poverený
Ing.Dušan Vasil

riadením

RS
Socialny pracovník

Mgr.Robert Šujan
Mgr.Alžbeta
Sobotová
Mária Polláková

prac.terapie
Mgr.Michaela Píšová
Mgr.Katarína
Špeťková
Mgr.Mária
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Fazekašová

Psychoterapeut
Inštuktor

Juraj Kucharčík

pracovnej

terapie

OU

28

PP

10/2009 – trvá

VŠ/II.st.

25

PP

9/2010 – trvá

ÚSO

35

DVP

2010 / 350 hod.

ÚSO
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Sociálny pracovník
Mgr.Eva Zábojníková
Ištruktor
Júlia Mäsiarová

pracovnej

terapie
Dobrovoľník

Ján Škára

(technické
zabezpečenie )

Rok 2010

Dobrovoľník
Mgr.Andrea Škárová

(sociálna

VŠ/II.st.

5

práca,pracovné

Rok 2010

terapie )
Dobrovoľník
Jana Assemacher

(zdravotník,prevencia

SZŠ

15

Rok 2010

ÚSO

13

Rok 2010

proti chorobám)
Dobrovoľník
Rastislav Mäsiar

(inštruktor pracovnej
terapie )
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V roku 2010 prešlo občianske združenie Provital organizačnými zmenami, zmena v
vo funkcii sociálneho pracovníka, zodpovedného zástupcu a psychológa. Štatutárna
zástupkyňa o.z. vykonala zmeny v organizačnej štruktúre zamestnancov a v systéme
riadenia, s cieľom dodržiavania zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane
detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, tak ako je uvedené v § 63 tohto zákona.
Štatutárna zástupkyňa o.z. Provital úspešne obhájila predĺženie akreditácie
rozhodnutím Ministerstva práce,sociálnych vecí a rodiny SR na obdobie troch rokov .
Vedenie o.z.Provital pracovalo

počas r. 2010 na otvorení domova na pol ceste

podľa §12 ods.1 písm.a) bod 3.

a

§ 27 zákona č. 448/2008 Z.z ,ktoré bolo

zaregistrované 7.10.2010 a slávnostne uvedené do prevádzky.
Na základe verejnej výzvy Úradu vlády SR na poskytnutie účelovej dotácie na
podporu programov iniciatív a aktivít v oblasti národnej protidrogovej stratégie na rok
2010 sme vypracovali dva projekty, z ktorého jeden bol vyhodnocovacou komisiou
schváleny v novembri 2010. Realizácia projektu sa uskutoční v roku 2011.

V roku 2010 občianske združenie PROVITAL, Koš spolupracovalo s uvedenými
subjektmi.
Zariadenie spolupracuje s nasledovnými inštitúciami:
Trenčiansky samosprávny kraj
MPSVR SR
Úrad vlády SR
Obecný úrad Koš
Roľnícke družstvo Koš
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Kultúrne a osvetové stredisko Prievidza
Útulok DOBRÝ PASTIER – KLÁŠTOR POD ZNIEVOM
Mestský úrad v Prievidzi
Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny
Klub abstinujúcich priateľov Prievidze
Detský domov Bojnice
Detský domov Lastovička Trenčín
Asociácia adiktologických resocializačných stredísk SR
Akreditované resocializačné strediská SR

Uvedeným subjektom za spoluprácu vyslovujeme poďakovanie.
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