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Organizačné a pracovné zaradenie

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

Riaditeľ Mgr. Kálmán Szőcs

Revízor Ing. György Pallag

Interní
zamestnanci

Mgr. Kálmán Szőcs, riaditeľ, mentálny hygienik
Mgr. Gizella Szőcs, sociálny pracovník
dr. jur. Dávid Szőcs, právnik, sociálny pracovník
Agáta Vargová, asistent sociálneho pracovníka
Katalin Szabó, psychológ
Peter Tóth, administratívnotechnický pracovník
Imrich Őszi, prevádzkový údržbár
Norbert Buday, pracovník údržby budov a areálov

Externí
spolupracovníci

MUDr. Lívia Balázsová, psychiater
MUDr. František Bulajcsík, všeobecný lekár
Abigél Farkasová, psychológ
PhDr. Renáta Szendiová, supervízia personálu
Ing. Jozef Farkas, dobrovoľník a stavebný dozor
Silvia Danisová, účtovníčka

Organizačná štruktúra

Poslanie

"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."
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Myslím si, že sme nezutekali pred ťaž
kosťami ani v roku 2016.

Aj si zvykneme popriať do nového
roka to najlepšie – prakticky aby
všetko bolo ideálne. My by sme si
priali tiež bezproblémovú finančnú si
tuáciu, hladký priebeh pri vybavova
ní všetkých svojich záležitostí na
úradoch; len takých klientov, ktorí sú

ľahšie vychovávateľní... veď ale
predovšetkým my sami nie sme ide
álni: ako by sme sa potom formovali
a napredovali, keby sme sa nekon
frontovali s  prekážkami, výzvami:
s  realitou všedného života? Tie nám
stavajú zrkadlo. Ľudia so závislosťou,
ktorým sa v našom resocializačnom
stredisku – aj v  domove na polceste
– venujeme, si zvolili cestu „ľahkých
riešení“ a  vyhýbali sa ťažším, nároč
nejším, boľavejším spôsobom vy
sporiadania sa so životnými
situáciami a s nimi spojenými vlast
nými prežívaniami, pocitmi. Akýmsi
vzorom – v náročnosti – môžu byť pre
nás aj mušle, perlorodky. Ak sa do
ich škrupín dostanú parazity, dráž
diace trosky, obaľujú ich vápenitou
látkou – a vznikajú drahocenné per
ly. Podobne môžu rodiť naše úprimné

slzy životné hodnoty: šľachetný cha
rakter (z ktorého by som si prial mať
aspoň kus mozaiky).

Za niektoré ťažkosti a bolesti môžeme
my sami, za niektoré nie. Mali by sme
sa učiť prijímať všetky s pokorou – že
sú v našom záujme: slúžia nám. Nie
my riadime veľké súvislosti sveta – ani
ich väčšinou nevidíme jasne. Nie

sme všemohúci. Máme
byť (sme?) potom bez
mocní? Posilnili ma a
dali mi ďalšiu nádej
slová lekára, mozgové
ho chirurga, ktorý sa
dennodenne stretáva s
ľudským utrpením.
Jemu na pacientoch
záleží, preciťuje ťarchy
ich duše a tela. Ale kto
by mal toľko sily, aby
sa pod veľkosťou také
hoto bremena ne

zlomil? Ako sa naučil riešiť tento
problém on? Našiel Niekoho, Ktoré
mu môže odovzdávať všetko, čo je
ľudsky neznesiteľné.

Je treba, aby sme mali sny: také,
ktoré nás aj motivujú, aby sme priložili
ruky a srdce k dielu pre ich uskutoč
nenie. Môžeme sa však uzatvárať aj
do svojho nami budovaného virtuál
neho sveta a  izolovať sa od života
a  seba samého: keď nás bolia
sklamania, neúspechy, vlastné
nedostatky, pravda a bojíme sa ich
priznať a prijať pomoc. Účinná po
moc je však pripravená vždy pre
každého z nás. A víťazstvo čaká len
na bojujúcich.

Mgr. Kálmán Szőcs
riaditeľ

Čo bolí, to vychováva (Benjamin Franklin)



Činnosť v Nádej  Reménység, n.o.

Naša nezisková organizácia poskytuje
starostlivosť mužom so závislosťou od
psychoaktívnych látok a hracích au
tomatov od roku 1992. Cieľom kom
plexného resocializačného programu
nášho strediska je integrácia a  rein
tegrácia závislých ľudí do spoločnosti,

do rodiny a na pracovný trh. Dlhodo
bú rezidenčnú resocializačnú starostli
vosť uskutočňujeme formou tera
peutickej komunity a pre tých, ktorí
po úspešnej resocializácii nemajú za
bezpečené bývanie, prevádzkujeme
domov na polceste.

Druhy terapeutických zamestnaní:

Veľká skupina: prediskutovanie aktu
alít, domáci poriadok, návrhy klientov
a rozdelenie rajónov.
Sebapoznávacia skupina: preberanie
tém v oblasti sebapoznania s  násled
nou diskusiou.
Literárna terapia: spracovanie literárne
ho diela vo forme následnej diskusie.
Skupinová biblioterapia: preberanie
biblického príbehu s  následnou diskusi
ou a spoločné spievanie.
Skupina príbuzných a  abstinujúcich
klientov: svojpomocné skupinové za
mestnania formou prednášky, násled
nej diskusie, športu a  spoločného
varenia každú tretiu sobotu v mesiaci.

Kreatívna terapia: zamestnania
s  cieľom rozvíjania kreatívneho zmýš
ľania a zručností.
Psychosociálne cvičenia: cvičenia
a situačné hry s cieľom rozvíjania osob
nosti, komunikácie a  posilnenia komu
nity.
Individuálne zamestnania: osobné po
hovory podľa záujmu klientov a  rodin
ných príslušníkov.
Pracovná terapia: obrábanie záhrady,
revitalizácia areálu, chov zvierat – zare
gistrovaná farma, varenie, práce
v  kuchyni, upratovanie, stolárske,
murárske a zámočnícke práce.
Športové a  voľnočasové zamestnania:
futbal, basketbal, stolný tenis, posilňo
vanie, výlety k Dunaju.

4 Činnosť organizácie

budova resocializačného strediska
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21. Január  Divadelné predstavenie
Odchovanci a pracovníci detských domo
vov z Budapesti Béke Gyermekotthon
a  Hűvösvölgyi Gyermekotthon nám pred
viedli predstavenie „Vianoce deda Panova“
s hlbokým odkazom a počas následného
pohostenia sme mali možnosť na budovanie
vzťahu.

29. Marec  Schôdza Správnej rady
Na riadnej schôdze Správna rada prebrala
činnosť a plány neziskovej organizácie,
schválila ročnú účtovnú závierku a výročnú
správu za rok 2015 a schválila rozpočet
neziskovej organizácie na rok 2016.

20. Máj  Most lásky
Naša komunita bola tradične účastníkom
dobrovoľnej práce na verejných priestran
stvách v  Komárne organizovanej Reformo
vanou cirkvou. Tento rok sme mali za úlohu
vyčistiť zarastený, zanedbaný priestor v blíz
kosti základnej školy a  mali sme radosť zo
spolupráce s cirkvou a mestom.

26.  28. Marec  Veľká noc
Na Veľký piatok sme sa zhromaždili na
bohoslužbu v kaplnke, na veľkonočnú
nedeľu sme slávili vzkriesenie Ježiša Krista
a na veľkonočný pondelok sme organizovali
spolu s  rodinnými príslušníkmi výlet do
neďalekej Taty, kde sme obhliadli krásny
hrad na brehu jazera.

16. Máj  Deň otvorených dverí
Náš otvorený deň sme zorganizovali už
tradične na Turíce a radi sme privítali vyše 40
hostí. Program sme otvorili s ďakovnou boho
službou v kaplnke, po ktorej nasledoval
príbeh abstinujúceho klienta a  po pohostení
prednášala PaeDr. Erika Kovács, PhD. z Cen
tra pre liečbu drogových závislostí z BA.
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4. Jún  Deň obce
Na znak vzájomnej pomoci a dobrého
vzťahu s obcou sme sa aj tento rok zúčastnili
na pravidelnom dni obce. Neboli sme iba
pasívnymi prijímateľmi programov, ale s  vý
borným hovädzím perkeltom sme mali svoj
podiel aj na varení.

3. Október  Konferencia v Ráckeresztúri
Na začiatku októbra sme boli pozvaní na
odbornú konferenciu do Resocializačného
strediska pre maloletých v susednej krajine.
Po dojímavom svedectve dlhodobo
abstinujúceho spolupracovníka sme sa
rozdelili podľa tém do 6 skupín a na konci
sme spolu prebrali prezentované skúsenosti.

21. Máj  Výočné stretnutie Aklubu DS
Ako to bývalo aj v predchádzajúcich rokoch,
ani tento rok sme nechýbali zo slávnostného
ročného stretnutia Aklubu v Dunajskej
Strede, kde sa zhromaždilo veľa abstinujú
cich závislých zo slovenských Aklubov
a klubov Anonymných alkoholikov.

23. – 29. Máj  La testa nel pallone
Prvýkrát v histórii organizácie sme sa zúčast
nili na medzinárodnom mentálnohygienic
kom futbalovom turnaji v Taliansku (Lido
Marini), kde naše 6členné mužstvo získalo
popredné 3. miesto z 32 komunít. Popri špor
tu sme spoznali veľa cenných ľudí a počas
výletov sme videli kopu krásnych miest.

16. Sept.  Návšteva u Nadácie Megálló
V rámci grantového programu sme navštívili
Nadáciu Megálló a Teen Rehab z Ráckeresz
túru v Budapešti. Pred obedom sme sa obo
známili na veľkej skupine, klienti a terapeuti
pokračovali vo výmene skúseností na
malých skupinách a  nechýbal ani spoločný
futbal po obede.
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23. November  Predĺženie akreditácie
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
na základe rozhodnutia č. 14844/2016
M_OSSODRAK predĺžila našu akreditáciu č.
12486/2006I/21AK zo dňa 24. 8. 2006 na
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately na ďalších
5 rokov.

14. December  Prevenčná beseda na Schola
Privata Gutaiensis v Kolárove
Súkromná stredná odborná škola v Kolárove
nás aj tento rok pozvala na prevenčnú besedu
pre dve triedy prvého ročníka. Náš team tvorili
riaditeľ a  sociálny pracovník organizácie
a  dvaja abstinujúci závislí. Žiaci sa pomerne
rýchlo uvoľnili a položili veľa dobrých otázok.

22. November  Schôdza Správnej rady
Členovia Správnej rady na riadnej schôdze
vyhodnotili celoročnú činnosť neziskovej
organizácie a riaditeľ organizácie predkladal
na schválenie Správnej rade návrh rozpočtu
na nasledujúci kalendárny rok.

8. December  Adventný večer s mládežou
z Reformovanej cirkvi
Už niekoľko rokov sa stala u nás tradíciou
v  adventnom období, že z mládeže komár
ňanskej reformovanej cirkvi slúžia v našej
komunite spevom, Božím slovom a osobnými
rozhovormi, do ktorých sa aktívne zapájali aj
naši klienti a vytvorilo sa dôverné ovzdušie.

24 – 26. December  Vianoce
Na iniciatívu vedenia kolárovskej školy sa
organizovala zbierka pre našu neziskovú
organizáciu. Pozbieranú sumu odovzdal
majiteľ školy na slávnostnom vianočnom
podujatí. Vianočné sviatky, obdarovanie,
spoločný obed a večeru prežívala Nádej
ako veľká rodina.



Altánok a jazierko

Stavanie altánku a jazierka sme začali
ešte v roku 2015: aktívny postoj našich
klientov nás do veľkej miery
motivoval, aby sme sa pustili do
zrealizovania „nášho veľkého plánu“.
Kreatívne nápady sa zhodli
s predstavami vedenia organizácie a
dobre zapadli do revitalizačných
plánov miesta.
Vďaka vytrvalej práci niektorých
našich klientov na jeseň v roku 2015
bola spravená „hrubá stavba“.
Významné množstvo prác sme urobili
z vlastných síl (betónovanie, murárske
práce), len chýbajúci strešný materiál
sme museli kupovať. Tesárske práce
nám urobili vonkajší odborníci.

V stavbe sme pokračovali v roku 2016
a ešte pred príchodom letných
horúčav sme ju dokončili: vytvorili sme
miesto na grilovanie a vybudovali
sme miesta na pečenie a varenie
v  kotlíku. Nakoniec sme sa spoločne
rozhodli ku kúpe peci.
Medzitým sme pokračovali
v budovaní jazierka a skrášľovaní jeho
okolia: do jazierka sme vložili fóliu, aby
nám neodtiekla voda. Jazierko sme
potom osídlili rybičkami a vodnými
rastlinami.

Podarilo sa nám vytvoriť pekné miesto
na oddych.

8 Činnosť organizácie



9Terapeutická komunita v obrazoch

deň otvorených dverí na Turíce

pracovná terapia

pracovná terapia

pracovná terapia

v kaplnke

jarné práce

pri Dunaji

pracovná terapia



S odstupom času sa zamýšľam
znovu nad otázkou prečo? Prečo
som pil? Prečo bol tento úsek
v mojom živote? Na niečo odpoveď
poznám, na iné neviem odpovedať
ani dnes. Dokážem konštatovať len
toľko, že u mňa sa závislosť
nevytvárala postupne, ale jej vývin
bol veľmi rýchly. Odvodiť by som to
vedel z viacerých príčin. Keď tak
premýšľam – prežívam v myšlien
kach túto cestu krok za krokom.
Teraz si uvedomujem, že som
nechľastal pre zábavu, ale pre pocit
falošného sebavedomia. Spočiatku
to fungovalo, aplikoval som to
v  praxi a nezbadal som sa, že sa
stávam závislým. Rodina, priatelia mi
chceli pomôcť, upozorňovali ma na
vážnosť situácie. Aj môj zhoršený
zdravotný stav ma nútil k tomu, aby
som zhodnotil svoju situáciu.
Rozhodol som sa liečiť. Po dvoch
neúspešných liečeniach (v  zdravot
níckych zariadeniach PAL) som
stratil nádej, aj posledné zvyšky
sebaistoty. Pomáhali mi moji
priatelia, vyhľadali Resocializačné
stredisko Nádej – Reménység
a doviezli ma tam.
V zariadení Nádej na Športovej ulici
vládol pokoj. Kto ho aspoň raz
navštívil, nemohol ho nevidieť. Ja
som ho tam nielen videl, ale aj
prežil. Myslel som, že sa len
upokojím, preliečim – nemal som
veľké očakávania. Prvý deň keď ma
doviezli, som sa bál. Bál som sa
svojej alkoholickej minulosti a ešte

viac takto poznačenej budúcnosti.
Do kolektívu som bol prijatý – či skôr
do rodiny – nad moje očakávanie.
Nové tváre, podobné osudy.
Spomienky mám veľmi pekné. To
všetko, čo som tu prežíval, ma
donútilo pokračovať v resocializácii.
Musím uznať, nebolo to
jednoduché: spočiatku som mal
málo sily a nevedel som, ako ďalej.
Môj zápas so závislosťou sa mi
podarilo otočiť na úspešný – TU.
Abstinujem už 14. rok.
Našiel som si svoju cestu – ďakovať
môžem Pánovi, terapeutickej
komunite, tým, ktorí sa so mnou
liečili. Písali sme rok 2003 a prišiel
moment v mojom živote, keď som si
uvedomil, že musím urobiť svoje
rozhodnutie: život alebo smrť. Začať
budovať všetko od základov – síce
podporu zo strany manželky,
rodičov a priateľov som mal po celú
dobu liečenia – alebo pokračovať
ďalej v pití, ísť do smrti.
Volil som život. Časom som našiel
v  sebe silu začať budovať svoj život
a dobré vzťahy s rodinou. Naučil
som sa tešiť z maličkostí
a  prekonávať ťažkosti vlastnými
silami. Začal som budovať do svojho
života hodnoty (pokoj, abstinencia,
rodina, atď.), ktoré pre mňa majú
svoj význam a tak sa mi podarilo
získať zdravé sebavedomie.

Daniel
čistý od roku 2003

10 Výrok klienta



11Analýza klientov

Počet klientov podľa
typu závislosti

Počet klientov podľa
veku

Informácie o klientoch
v priebehu roka 2016

Počet klientov podľa
vzdelania
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Technika v službách resocializácie

S finančnou podporou Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky
v rámci účelovej dotácie na podporu
protidrogových aktivít pre rok 2016
prebieha v našom stredisku realizácia
projektu s názvom „Technika
v  službách resocializácie“. Účelom
projektu je upútať pozornosť na
pozitívny odkaz, že napriek vážnym
dôsledkom užívania drog existuje
východisko zo závislosti.

Dlhodobým cieľom projektu je
zvýšenie úrovne resocializačnej
činnosti. Konkrétnym cieľom na jednej
strane bolo rozvíjanie teoretickej
stránky resocializačného programu
obstaraním technického vybavenia
a  informovanie širšej verejnosti
vypracovaním brožúry, na druhej
strane posilnenie praktickej prípravy
na prácu obstaraním pracovných
strojov a tým zvýšenie šance našich
klientov na úspešnú reintegráciu.

V rámci projektového zámeru sme
naplánovali 4 aktivity, z ktorých do
konca tohto roka sme uskutočnili prvé
dve. Prvá aktivita bola vyžiadanie
cenových ponúk, na základe ktorých
sme mohli obstarať technické
vybavenie. Druhá aktivita bola
obstaranie technického vybavenia.
Pre rozvíjanie teoretickej stránky
resocializácie sme kúpili laserovú
farebnú tlačiareň, osobný počítač
s  operačným systémom a Office
balíkom a dátové úložisko. Pre
posilnenie praktickej prípravy na
pracovný trh sme kúpili vibrační stolík,
stavebnú diamantovú pílu, miešačku
na betón, stojanovú vŕtačku
a zváračku so zváracou kuklou.

Tretia a štvrtá aktivita bude
realizovaná do 31. marca budúceho
roka. Vypracovanie a zverejnenie
brožúry je vo fáze plánovania, kým
príprava na pracovný trh sa
uskutočňuje od 20. januára do 17.
marca 2017.
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Skonfrontovali sme sa so závislosťou

Pre veľký záujem o prvé vydanie sme
tento rok zverejnili rovnakým
obsahom druhý krát našu knihu
s  názvom „Szembenéztünk
a  függőséggel“ znova v rámci
regionálneho grantového programu
Fondu Gábora Bethlena.

Kniha obsahuje dojímavé a poučné
príbehy 12 abstinujúcich závislých
a  jednej manželky. Výroky spestrujú
kresby známeho grafika Andrása

Simona a zábery zo života Nádeje.
Cez príbehy chceme dotknutým
odovzdať odkaz, že existuje
východisko zo závislosti a existuje
miesto, kde majú šancu na zmenu.

Pre nových klientov a skrze nich pre
nových rodinných príslušníkov
a  záujemcov sme aj tento rok
naplánovali anotáciu knihy, ktorá sa
usporiadala spojene s naším
vianočným stretnutím 24. decembra.



14 Hospodárenie

8 463
8 463

tržby z predaja služieb
aktivácia materiálu a tovaru
prijaté dary
prijaté príspevky od fyzických osôb RS
prijaté príspevky od fyzických osôb DPC
príspevky z podielu zaplatenej dane
dotácie
Spolu

170
3 501
5 738

31 012
8 987

992
59 349

109 749

Výsledok hospodárenia pred zdanením
Výsledok hospodárenia po zdanení

Náklady

spotreba materiálu
spotreba energie
opravy a udržiavanie
cestovné
ostatné služby
mzdové náklady
zákonné sociálne poistenie a zdrav. poistenie
zákonné sociálne náklady
daň z nehnuteľností
ostatné dane a poplatky
iné ostatné náklady
odpisy dlhodob. nehm. majetku a dlhod. hmot. majetku
tvorba a zúčtovanie opravných položiek
Spolu

25 302
8 230

483
540

6 534
43 839
13 693

348
1 000

313
525

8 155
9 250

118 212

Výnosy z 2% z dane
Finančný príspevok z NSK na prevádzku RS
Finančný príspevok z NSK na prevádzku DPC
BGA  vydanie knihy
MZSR  Technika v službách resocializácie
Finančné dary  účelový dar na rekonštrukciu kaplnky

992
48 184

6 380
645

4 140
4 080

Finančné dary, príspevky a granty:

Výnosy (v celých €)

Účtovná závierka za rok 2016 bola zostavená 27. 3. 2017, schválená 27. 3.
2017, overená audítorom 14. 7. 2017 a je uverejnená v registri účtovných
závierok (www.registeruz.sk).
Organizácia nevykonáva podnikateľskú činnosť.



15Hospodárenie

Časové rozlíšenie spolu: 0
Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu: 96 254

z toho:
dlhodobé záväzky
krátkodobé záväzky
bankové výpomoci a pôžičky

Vlastné zdroje krytia majetku spolu: 32 178
Cudzie zdroje: 64 076

Časové rozlíšenie spolu: 0
Majetok spolu: 96 254

z toho:
zásoby
krátkodobé pohľadávky
finančné účty

1 593
12 510
49 973

915
225

10 859

Celková hodnota neobežného majetku: 84 705
Obežný majetok: 11 549

mzdové náklady, odvody zamestnávateľa a soc. náklady
úhrady všeob. lekárovi a psychiatrovi
čistiace a dezinfekčné prostriedky
el. energia
plyn
vodné a stočné (vyprázdňovanie septiku)
potraviny
kancelárske potreby  materiál a služby
telekomunikačné poplatky
miestne dane a ostatné poplatky
nájomné
materiál a služby na opravu budov, náradia, strojov ...
dopravné  osobné motorové vozidlo
výdavky na terapiu  materiál, náradie, služby ...
vedenie účtu
iné  materiál a služby
odpisy dlhodob. nehm. majetku a dlhod. hmot. majetku
tvorba a zúčtovanie opravných položiek
Spolu

Podrobnejšie členenie nákladov na jednotlivé prevádzky: RS DPC

50 027
2 117

536
1 688
3 473
1 656
8 133
1 827

777
821
558
805

1 248
4 397

307
7 222
5 953
6 753

98 298

7 854
0

194
624

1 312
262

3 008
0
0

304
206
181

0
0
0

1 269
2 202
2 498

19 914
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18 Plány do budúcnosti

25 rokov na ceste nádeje ...

Ako ďalej terapeutická komunita, ako
pokračovať nezisková organizácia
Nádej – Reménység?
Síce nám život pokladá svoje otázky
každý deň a my hľadáme na ne ne
ustále odpovede... od minulého roka
však určuje táto položená otázka náš
každodenný život zvláštnou aktuali
tou. Predovšetkým vonkajšie okolnos
ti, udalosti nás motivovali, ba viackrát
aj tlačili, aby sme sa hlbšie zamysleli
nad budúcnosťou a stabilizáciou or
ganizácie.
Nezisková organizácia (bývalá sociál
na nadácia) Nádej – Reménység sa
nerodila ľahko. Keď si spomenieme
na nesmierne náročné začiatky pred
25 rokmi, snažíme sa znova zdôrazňo
vať, že sme nevznikli samoúčelne
a stáli u nás od začiatku v centre po
zornosti naši klienti a ich rodinní prísluš
níci.
Bolo nám jasné od začiatku, aký veľký
problém znamená závislosť rodinám,
spoločnosti a v neposlednom rade aj
odborníkom. Nebolo ľahké vytvoriť
podmienky pre fungovanie terape
utickej komunity a pre sociálnu prácu
so závislými ľuďmi. Nová forma sociál
nej pomoci sa nám zdala byť reálnym
a efektívnym cieľom pred 25 rokmi.
25 rokov v živote jednej organizácie
(komunity) a v živote človeka má svoj
význam. Počas týchto uplynulých
rokov sme položili základy našej od
bornej práce a snažíme sa ju neustále
obohacovať najnovšími poznatkami.
Cez získané granty sa nám podarilo
zabezpečiť aj dobré materiálnotech
nické zázemie svojej práce.
O efektívnosti a úspešnosti našej

práce svedčia naši bývalí klienti –
dlhodobo abstinujúci – a ich
usporiadané rodinné vzťahy. Neve
novali sme sa len jednotlivcom, ale
od začiatku sa snažíme pomáhať
celej rodine. Vďaka tomu máme na
celom Slovensku stovky ľudí, s ktorými
sme vedeli spolupracovať a takto im
pomáhať.
Udalosti minulého roka nás upevnili
v  našom presvedčení, aké cenné sú
naše vnútorné zdroje: interní a von
kajší spolupracovníci a v neposled
nom rade aj naši dobrovoľníci.
Nájdenie vhodných spolupracovní
kov patrilo za celú dobu nášho fun
govania medzi najnáročnejšie úlohy
personálnej práce: z dôvodu, že nie
každý „odborník“ dokáže úspešne
pracovať so závislými ľuďmi (klientmi).
Od začiatku sú naše očakávania vy
soko náročné: dobrý odborník má byť
u nás popri svojej odbornosti zrelou
osobnosťou s vnútorne zabudovaný
mi hodnotami, ktorý dokáže pomo
cou sebakontroly a sebareflexie
samostatne pracovať. Táto vysoko
náročná práca (povedala by som
poslanie) by si zaslúžila lepšie odbor
né, spoločenské aj finančné ocene
nie.
V posledných rokoch sme pracovali
na zrealizovaní vytýčených cieľov
a  upevnení získaných výsledkov
a  touto cestou plánujeme pokračo
vať aj budúci rok – čaká na nás
uskutočnenie schváleného grantu so
svojími zaujímavými aktivitami.

Mgr. Gizella Szőcs, sociálny
pracovník, predseda Správnej rady



Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja,
Obvodný úrad v  Nitre, Emberbarát
Alapítvány Budapešť, Béke
Gyermekotthon 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 Šamorín, Aklub Dunajská Streda,
Reformovaná kresťanská cirkev
Komárno a Dunajská Streda, Diakonia
Reformata n.o., Schola Privata
Gutaiensis, Kolárovo

TMSTAV s.r.o. Dunajská Streda, 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, Ing. Gáspár Farkas, MUDr.
István Farkas, Ing. Jozef Farkas, Zoltán
Kollár súkromný podnikateľ, Szilárd
Szedmák, František Pozsár, Mgr. Róbert
Špánik, Jozef Viola, Ing. Tamás Zolczer a
mnohí iní

SponzoriSpolupracujúci partneri

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

Krajským úradom v Nitre, odborom všeobecnej
vnútornej správy dňom 28. augusta 1997 pod č.
OVVS/NO1/97, Obvodným úradom v Komárne,
právnym oddelením dňom 1. apríla 1992 pod č. Práv.
198/92  pôvodná Sociálna nadácia Nádej 
Reménység.

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. 14844/2016M_OSSODRAK,
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4. 1. 2017, bola
akreditácia predĺžená do 4. 1. 2022.

Poďakovanie

Registrácia

Akreditácia
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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'')

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

tel.: +421 35 77 97 150
email: nadej@resocializacia.sk
IČO: 34000801, DIČ: 2021042826
bankový účet: SK07 5600 0000 0038 7232 6001

www.resocializacia.sk




