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Prehľad činností neziskovej organizácie ReSocia
Vznik, sídlo, činnosť
ReSocia, n.o., začala svoju činnosť 1. augusta 2007 po získaní akreditácie MPSVaR dňa 26.6.2007 na základe
splnenia zákonom určených podmienok.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, rozhodnutím zo dňa 28. apríla 2010, číslo
spisu: 8538/2010-I/25 AK, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24. mája 2010 neziskovej organizácii
ReSocia, Petrovce č. 2, 072 62 Petrovce, okres Sobrance, predlžuje akreditáciu č. 5196/2007-I/21 AK zo
dňa 4. júna 2007.
Konštatujeme, že úspešný rozvoj neziskovej organizácie v roku 2010 by nebol možný bez podpory Úradu
vlády Slovenskej republiky a Úradu Košického samosprávneho kraja, za čo im patrí poďakovanie zo strany
zamestnancov a najmä zo strany klientov resocializačného zariadenia.
V roku 2010 z dotácie Úradu vlády SR bolo zrekonštruované zariadenie, čo umožnilo presťahovanie do obce
Petrovce z Košíc.
Od 1.11.2010 bolo spustené zariadenie – pobočka ReSocia n.o. v meste Košice s kapacitou 18 miest (muži)
pre záverečnú, štvrtú fázu resocializácie. Klienti s najväčšou šancou zamestnať sa absolvujú pobyt v tejto
pobočke s cieľom pomôcť im pri hľadaní zamestnania a postupného začlenenia do spoločnosti.
V roku 2010 bol prenajatý hospodársky dvor v Petrovciach (v majetku PD Koromľa) pre účely pracovnej
terapie. Od júla 2010 bol založený chov hospodárskych zvierat – kozia farma, ošípané, hrabavá hydina
(sliepky, husi, kačky, morky) a zajace. Prenajatý hospodársky dvor ReSocia opravila a uviedla do užívania
schopného stavu svojpomocne.
Klienti sa starajú ďalej o záhradu a ovocný sad s cieľom naučiť klientov samostatnosti a systematickosti
pracovného nasadenia a tiež s účelom znížiť finančné zaťaženie organizácie v oblasti výdavkov pri
zabezpečovaní stravovania.
Nezisková organizácia poskytuje v prípade potreby pracovnú výpomoc obci Petrovce a jej starším občanom
pri donáške stravy, kosení trávy, odpratávaní snehu, rúbaní dreva a pod.
Správna rada odsúhlasila prenájom domčeka v obci Petrovce v susedstve resocializačného strediska na
účely podporovaného bývania. Boli vybavené všetky povolenia úradov na zmenu účelu užívania stavby –
RÚVZ Michalovce, hasiči, stavebný úrad. Prenajaté priestory n.o. svojpomocne adaptovala a spustenie
prevádzky podporovaného bývania je naplánované od 01.07.2011.
Vyťaženosť, obložnosť zariadenia
Celková, schválené kapacita zariadenia v roku 2010 bola v počte 30 miest v Petrovciach + 18 miest v
Košiciach, z toho v Petrovciach 12 pre ženy a 18 pre mužov. 5 miest v Petrovciach je vyhradených pre
mladistvých klientov.
Celková vyťaženosť strediska v sledovanom období bola 28,345 klienta na deň, čo svedčí o vysokom záujme
o služby resocializačného strediska a jeho potrebe v sieti sociálnych zariadení Košického samosprávneho
kraja.
Resocializačné zariadenie v období od 1.1.2010 do 31.12.2010 poskytlo sociálne služby celkom (postupne)
57 klientom.
Z celkového počtu 57, bolo v sledovanom období predčasne prepustených 29 klientov:
•

6 klienti za porušenie interných smerníc zariadenia (požitie alkoholu),

•

3 klienti sa vrátili k rodine, ktorá ich prijala po preukázaní vôle pracovať na zmene svojho správania
a spôsobu života.
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•

15 klientov odišli na vlastnú žiadosť do pôvodného prostredia, boli im vytvorené podmienky
pracovať a cítili sa dosť silní, aby sa zaradili do riadneho života,

•

5 klienti boli premiestnení prostredníctvom Úradu KSK do domovov sociálnych služieb
a chráneného bývania,

Činnosť resocializačného zariadenia
V zariadení je nepretržitá 24-hodinová služba animátorov, ktorí sa starajú o bežný chod zariadenia,
dodržiavanie režimu a denného poriadku, vykonávajú denné neplánované skúšky na alkohol a drogy, riešia
bežné problémy klientov a zariadenia.
Každý klient pred nástupom resocializačného programu absolvuje vstupné psychologické vyšetrenie u
klinického psychológa PhDr. Šefčíkovej. Použitá metodika pri vyšetrení: Raven, FDT, Baum-Test, Hand-Test,
Freiburský osobnostný dotazník, EPQ-R, životný rozbor, rozhovor.
Zariadenie má niekoľko externých pracovníkov - špecialistov, ktorí v plánovaných termínoch vedú terapie
klientov a riešia ich problémy.
Psychologická terapia
je vykonávaná 1x týždenne kvalifikovaným psychológom PhDr. Cibríkom a bola zameraná na:
- vstupné psychologické vyšetrenia a na základe neho prerozdelenie klientov podľa mentálnej
retardácie pre potreby osobnej komunikácie medzi klientami navzájom a úradmi,
- význam podporného zamestnania pre klientov (prednáška, diskusia),
- etický kódex (súhrn noriem a správania sa v spoločnosti),
- funkcie postojov (obranná, poznávacia, adaptačná),
- testovanie postojov klientov,
- charakteristika dobrej, civilizovanej spoločnosti (signál ponižovania iných, nediskriminácia
a diskriminácia, morálka integrity človeka),
- klient ako subjekt – cesta k nezávislému životu klientov,
- sebapoznávanie – sociálne pozorovanie
Pedagogická terapia
je vykonávaná dva razy v týždni kvalifikovaným špeciálnym pedagógom RNDr. Šefčíkom, ktorý učí klientov
postupovať pri rôznych situáciách, jednaní s úradmi, zamestnávateľmi, atď. Pedagogická terapia bola
zameraná na:
- stretnutie s klientmi, vzájomné spoznanie (portrét a interview),
- objasnenie cieľov, voľné rozprávanie,
- individuálne pohovory,
- stretnutia v skupine,
- posilnenie motivácie, formulovanie problému,
- interakčný program, vyjadrovanie pocitov, akceptácia, komunikácia, zásady optimálnej
komunikácie,
- diskusná skupina, problematika závislostí,
- individuálna alkoholová história (podrobná), autogénny tréning,
- film s protialkoholickou tematikou – beseda,
- výhody a nevýhody užívania alkoholu – výpoveď v skupine,
- dôsledky pitia – fyzické, právne, sociálne, psychické, sexuálne a finančné,
- výhody a nevýhody užívania alkoholu – čo je stres, ako eliminovať negatívne účinky stresu,
- identifikácia príčinných podnetov užívania alkoholu, autogénny tréning, určenie vlastných cieľov,
- vzťahové a pracovné problémy – analýza a reálna sebareflexia,
- individuálne reflexie (prečo je dôležitý režim),
- skupinové intervencie – didaktická skupina,
Psychiatrická terapia
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terapia vedená skúsenou psychiatričkou MUDr. Dubinskou z II. Psychiatrickej kliniky Košice, ktorá dva razy
mesačne rieši problémy psychiatrického rázu s klientami. Psychiatrická terapia bola zameraná na:
- závislosť – definícia, typy, psychiatrické komplikácie, formy
- osobnosť, definícia, charakteristika jednotlivých typov, poruchy osobnosti a ich obranné
mechanizmy,
- interpersonálne vzťahy, poruchy adaptácie, akútne stresové reakcie, poruchy kontroly impulzov,
- ako ďalej s psychiatrickou ochrannou liečbou, forézna psychiatria
- krízová intervencia, urgentná psychiatria, depresia, diagnostika, priebeh, liečba,
- súčasné možnosti farmakoterapie závislostí, craving a jeho ovplyvnenie,
- poruchy fyziologických funkcií spánku a somatické komplikácie závislostí,
- posttraumatické poškodenia ako dôsledok závislostí,
- obsedantne-kompulzívna porucha ako predstupeň závislosti,
- individuálne pohovory,
- skupinové sedenia,
- epidemiológia drogových závislostí,
- aktuálny pohľad na osobnosť človeka, kvalita života, duševné zdravie a sociálna integrácia.
Sociálna práca
skúsené sociálne pracovníčky PhDr. Stollárová – pre Košice, p. Mihaľová – pre Petrovce. P. Stollárová
vykonáva dva razy v týždni terapie, pani Mihaľová počas celého týždňa vykonáva terapie skupinové a
individuálne, poskytuje pomoc klientom pri vybavovaní úradných aj súkromných záležitostí. Sociálna
práca bola zameraná na:
- individuálne pohovory – ciele a motivácie klientov, riešenie sociálnych problémov
- zabezpečenie styku s úradmi a inštitúciami,
- riešenie individuálnych problémov,
- práca s klientom – sociálno-právne poradenstvo
- vstupné anamnézy
- rozdelenie klientov do 2 skupín
- sociálno-psychologický výcvik (SPV - prvý dojem, SPV – ako ma vidia druhí)
- skupinové sedenie (charakteristika alkoholika, tolerancia, riešenie modelových situácií, analýza
príčin vzniku problému, príčin vzniku problému, riešenie problému)
- aktívne sociálne učenie programové (ASUP – pravidlá hry, skupinové sedenie)
Pracovná terapia a ergoterapia
je hlavnou formou terapie a je vykonávaná pod vedením animátorov alebo kultúrno-výchovného
pracovníka,. Zameranie pracovnej terapie:
- klienti sa v rámci pracovnej terapie podieľajú na udržiavaní objektu ReSocia, vyrábajú dekoračné a
drobné úžitkové predmety pre potreby resocializačného zariadenia v dielni (adventné vence,
vianočná interiérová výzdoba, pútače s aktuálnou tematikou), príprava na výsadbu okrasných
kríkov, zber materiálu a výroba prútených metiel, výroba drevených podložiek pod kvetiny,
- pracovná terapia je vykonávaná predovšetkým na hospodárskom dvore Petrovce pod vedením
zamestnanca p. Gobla, klienti košickej pobočky v čase mimopracovnom vykonávajú pracovnú
a relaxačnú terapiu vo Vyšnom Klatove pod vedením PaedDr. Michalka.
Kultúrno-výchovná práca
je vykonávaná ako pod vedením službukonajúcich animátorov alebo kultúrno-výchovného pracovníka
PaedDr. Michalka, ktorý vykonáva rôzne druhy terapií: ergoterapia, muzikoterapia, turistika a šport, ale aj
kultúrne a vzdelávacie programy (besedy, kvízy, testy, atď.). Zameranie kultúrno-výchovnej práce:
- duchovná príprava klientov v čase adventných dní (návšteva duchovného otca vo farnosti Petrovce
a Ťahanovce pri Košiciach), osvojenie adventných modlitieb, návštevy bohoslužieb v rímskokatolíckom kostole,
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Fyzioterapia, šport
V rámci fyzioterapie klienti absolvovali:
- turisticko-orientačné prechádzky,
- vychádzky do prírody,
- loptové hry (futbal, nohejbal, volejbal),
- tematické diskusie, zdravotnícka osveta – udržiavanie telesnej kondície,
- podpora ochrany prírody a životného prostredia,
- informačná a vzdelávacia činnosť v oblasti ekoturizmu – využitie mediálneho a propagačného
materiálu,
- oddychové a spoločenské aktivity v rekreačnom areáli Petrovce, Vyšný Klatov – varenie guláša
Muzikoterapia
V rámci muzikoterapie bola pozornosť klientov usmerňovaná na tieto aktivity:
- počúvanie vážnej hudby klasikov
- počúvanie modernej hudby
- počúvanie slovenskej ľudovej hudby
- počúvanie sakrálnej hudby z CD nahrávok
- návšteva koncertov
Špecializovaní terapeuti pravidelne mesačne hodnotia každého klienta – každý klient má vypracovaný
individuálny plán resocializácie a rozvoja klienta, podľa ktorého odborní pracovníci pracujú s každým
klientom individuálne. Hodnotenie je zakladané do pracovného spisu klienta. Okrem toho je klient denne
hodnotený zo siedmich kritérií: režim, terapie, spolupráca, komunita, kritika, slušnosť, aktivita. Podľa
dosahovaných výsledkov sú klienti zaraďovaní do jednotlivých fáz resocializačného programu.
Zamestnanci resocializačného zariadenia sa pravidelne zúčastňujú vzdelávacích aktivít a výcvikov, aby si
zvyšovali svoju odbornú spôsobilosť.
Aktivity vo vzťahu k verejnosti
Klienti ReSocia, n.o. na základe dohôd o spolupráci s obcou Petrovce a mikroregiónom Koromľa sa
zúčastňovali ošetrovania, úpravy a udržiavania prostredia šengenskej hranice, podieľali sa pri čistení riečisk
vodných tokov, udržiavania cintorína, okolia kostola a obce podľa požiadavky obce. Mali patronát nad
športovým areálom obce Petrovce.
V zimnom období sa podieľali na udržiavaní schodnosti obecných komunikácií pre peších, poskytovali
pomoc starším ľuďom (odhadzovanie snehu a pod.), odborné činnosti - opravy elektrických rozvodov
a zariadení.
Naša nezisková organizácia sa od 1. októbra tohto roka stáva miestom pre získanie odbornej praxe pre
študentov v oblasti sociálnej práce. Zmluvu s našou neziskovou organizáciou ReSocia podpísala vedúca
detašovaného pracoviska doc. PhDr. Darina WICZMÁNDYOVÁ, PhD., Partizánska 23, 071 01 Michalovce
1.10.2010. Presné znenie predmetu Zmluvy je: "Zmluva o odbornej pomoci (praktickej výučbe) za účelom
zvýšenia odbornosti, upevňovania teoretických vedomostí a získania odborných a praktických zručností
študentov VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko Michalovce v študijnom programe
Sociálna práca."
Ciele praxe sú:
1. sprostredkovať študentom skúsenosť so sociálnymi vzťahmi a spôsobmi práce, ktoré existujú alebo
sú uplatňované v existujúcich organizáciách sociálnych služieb a podnietiť snahu študentov o
reflexiu tejto skúsenosti.
2. umožniť študentom, aby si prakticky vyskúšali metódy, s ktorými sa zoznámili teoretickým štúdiom,
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3. umožniť študentom, aby mohli v priebehu štúdia konfrontovať svoje teoretické predstavy o
sociálnej práci s ich praktickou realizáciou,
4. stimulovať proces identifikácie študentov so sociálnou prácou ako profesiou,
5. oboznámenie sa s relevantnou legislatívou v zmysle ktorej sa realizuje výkon sociálnej práce v danej
inštitúcii,
6. vytvoriť študentovi primerané pracovné podmienky, v ktorých môže v spolupráci so supervízorom
efektívne napĺňať ciele praxe definované v tejto dohode,
7. vytvoriť priestor pre efektívne využitie študentovho vedomostného a osobnostného potenciálu k
napĺňaniu cieľov pracoviska,
8. zohľadniť relevantné požiadavky a očakávania študenta k obsahu a priebehu odbornej praxe.
Všetkým študentom sociálnej práce želáme úspešný priebeh a ukončenie štúdia a za nás môžeme povedať,
že sa im v tomto zámere budeme snažiť pomôcť podľa všetkých nám dostupných možností.
Aktivity financované na základe úspešných projektov
•

...

Získavanie kvalifikácie, odborné vzdelávanie zamestnancov a klientov
•

1 pracovník (Ing. Gál) navštevuje vysokú školu sociálnej práce (filozofická fakulta Košice, odbor
sociálna práca),

•

1 pracovník absolvoval kurz arteterapie (PaedDr. Michalko),

•

sociálna pracovníčka študuje na vysokej škole sociálnu prácu (p. Mihaľová),

•

dvaja pracovníci sa zúčastnili školenia projektov z európskej únie,

•

4 pracovníci absolvovali sociálny výcvik – komunikácia a komunikačné zručnosti.

Financie – rozpísané viď Výročná správa za rok 2010
Bližšie informácie sú v priložených prílohách:
1.
výročná správa o činnosti za rok 2010
2.
vyúčtovanie čerpania príspevku KSK
3.
príloha k vyúčtovaniu,
4.
súvaha,
5.
výkaz ziskov a strát,
6.
hlavná kniha.

Ing. Viliam ČIČVÁK
riaditeľ

