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Milí priatelia, 

 

Tak ako po minulé roky si môžeme i tento rok povedať, že rok 2010 

bol pre nás všetkých síce veľmi náročný, ale zároveň aj prínosný 

a úspešný. 

Náročný, pretože zdolávať všetky prekážky pri realizácii našich 

cieľov nebolo vôbec jednoduché. 

Prínosný a úspešný, lebo odhodlanie a chuť našich pracovníkov pri 

dosahovaní týchto želaní je čoraz väčšie a silnejšie. 
 

Načo sme boli najviac hrdí v roku 2010? 

 Podarilo sa nám získať grant z nadácie ARX a spoločnosti 

Porfix-porobetón, s.r.o. Zemianske Kostoľany a uskutočniť 

tak už druhý ročník podujatia „Každý je víťaz“  

 Naše deti boli so svojím tanečným programom  pozvané na 

Open Plant spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. – člen 

skupiny Enel, kde nám pán riaditeľ odovzdal finančný dar, 

ktorý bol využitý na projekt „Strom pre krajšiu budúcnosť“ 

 Uskutočnili sme druhý ročník Benefičného koncertu, z ktorého 

výťažok verejnej zbierky prispel k zakúpeniu zdravotných 

pomôcok pre dve deti so zdravotným postihnutím 

 Za podpory spoločnosti Orange sme mohli pripraviť „Anjelské 

Vianoce“ pre 100 sociálne slabých rodín žijúcich v meste 

Prievidza 

 

Samozrejme nič z toho čo sme dosiahli, by sme nedosiahli bez Vás –

našich zamestnancov, spolupracovníkov, dobrovoľníkov, donorov, 

sponzorov, mestského zastupiteľstva, samosprávy mesta, 

Európskeho sociálneho fondu, ÚP soc. vecí a rodiny, mediálnych 

partnerov a všetkých priaznivcov podporujúcich napĺňanie nášho 

poslania. 

Preto mi na záver dovoľte vyjadriť svoje veľké poďakovanie a úctu 

všetkým, ktorý nám počas tohto roku pomáhali napĺňať naše sny 

a ciele... 

....pomoc pre všetkých . 

           Monika Dessuet 

             Riaditeľka n.o. 
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1. 1. Identifikácia organizácie 
 

 

 

Názov organizácie:  Spokojnosť- centrum sociálnych služieb, n. o. 

Sídlo organizácie:  Svätoplukova 14, 971 01 Prievidza 

Zakladateľ:   Monika Dessuet, obec Diviaky nad Nitricou  

Kontakt:             Informačná kancelária: 046/542 00 93,  

NPDC: 046/38 100 30 

Webová adresa:   www.ispokojnost.sk, www.facebook.com 

Forma hospodárenia:            nezisková organizácia 

Riaditeľ:             Monika Dessuet 

 

 

 

Členovia správnej rady organizácie: 

Riaditeľ neziskovej organizácie:   Monika Dessuet 

Predseda správnej rady:     Jozef Michalík 

Podpredseda správnej rady:    RNDr. Miroslava Michalíková 

Člen správnej rady:     JUDr. Katarína Macháčková 

Revízor správnej rady:     Eva Hájovská 
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2. 2. Zameranie organizácie 

 
Poskytujeme všeobecne prospešné služby podľa § 2 ods. 2 písm. b) zákona NR 

SR č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne  

prospešné služby v znení neskorších predpisov v oblasti sociálnej pomoci 

a humanitárnej starostlivosti, pričom sa zameriavame najmä na poskytovanie 

sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách 

a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o sociálnej pomoci v znení 

neskorších predpisov, taktiež na: 

1)  Sociálnu pomoc 

2) Sociálnu prevenciu 

3) Sociálne poradenstvo 

 

Sociálne služby podľa druhu v §12 sú sociálne služby na zabezpečenie 

nevyhnutných podmienok a na uspokojovanie základných životných potrieb 

v zariadení: 

 

1) Nízko-prahové denné centrum 

Sociálna služba bude poskytovaná počas dňa fyzickej osobe, ktorá nemá 

zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných 

životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie. 

 

V nízko-prahovom dennom centre sa bude 

a) Poskytovať 

1. sociálne poradenstvo 

2. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov 

3. nevyhnutné ošatenie a obuv 

b) V nízko-prahovom dennom centre sa budú utvárať podmienky na 

1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, 

2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, 

3. záujmovú činnosť. 

 

2) Nízko-prahové denné centrum pre deti a rodinu – bude poskytovať 

sociálnu službu počas dňa fyzickej osobe alebo rodine, ktorá je 

ohrozená sociálnym vylúčením alebo má obmedzenú schopnosť sa 

spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre svoje 

životné návyky a spôsob života. 
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Sociálne služby sa budú poskytovať formou: 

a) Sociálneho poradenstva 

b) Pomocou pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov 

c) Poskytovaním nevyhnutného ošatenia 

d) Záujmovou činnosťou 

 

 

3) Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných 

technológií – sociálna služba bude poskytovaná fyzickej osobe, ktorá 

je v krízovej sociálnej situácii, alebo v inej obtiažnej životnej situácii, 

ktorú nemôže riešiť vlastnými silami a zabezpečuje sa najmä 

poskytnutím sociálneho poradenstva. 

 

 Krízová pomoc sa bude poskytovať najmä cez: 

a) Telefón 

b) Fax 

c) Internet 

 

 

4) Akreditácia na odbornú činnosť § 88: 

Špecializované sociálne poradenstvo alebo sociálna rehabilitácia ako samostatná 

odborná činnosť sa vykonáva na základe akreditácie na odbornú činnosť. 

 

Nezisková organizácia poskytuje naďalej všeobecne prospešné služby aj 

v oblastiach uvedených v bode 2.2.1.: 
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2.2.1. Poslanie organizácie 

 

a)  Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych 

hodnôt, a v tom poskytované služby zamerané na zachovanie kultúrnych 

a duchovných hodnôt občanov i marginalizovaných skupín, služby na podporu 

tvorivosti uvedených skupín za účelom udržateľnosti uvedených hodnôt. 

V rámci uvedenej oblasti usporadúvame výstavy, benefičné koncerty, vernisáže 

a pod. 

b)  Ochrana ľudských práv a základných hodnôt a v tom poskytujeme služby 

vo forme predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, 

antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. 

 

c)  Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, a v tom zabezpečuje 

a usporadúva školenia, semináre, workshopy, zábavné a športové podujatia 

najmä pre sociálne slabšie skupiny, pre rómske etnikum, ale aj pre ostatných 

občanov. 

d)  Tvorba a ochrana životného prostredia, a v tom najmä vytváranie 

oddychových zón, náučných chodníkov, orientačných tabúl, organizovanie akcií 

zameraných na ochranu životného prostredia ako napr. čistenie parkov a iných 

oddychových zón od odpadkov a pod. 

e)  Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, a v tom najmä 

spolupráca so samosprávou mesta, Vyšším územným celkom, Úradom práce, 

sociálnych vecí a rodiny Prievidza, snaha o prepojenie MVO, spolupráca  

a postupné vytváranie zamestnanosti v MVO, začleňovanie zdravotne 

postihnutých občanov a rómske etnikum do pracovného procesu a pod. 

 

Zameriavame sa na znevýhodnenú skupinu občanov Hornej Nitry a mesta 

Prievidza za účelom skvalitnenia ich života, zmiernenia nepriaznivej sociálnej 

situácie.  

Snažíme sa sieťovať jednotlivcov, integrovať skupiny, ale i komunity za 

zlepšením ich aktivizácie do prirodzeného a spoločenského života. Našou 

prioritou je práca s deťmi a mladými ľuďmi, v konečnom dôsledku s celou 

rodinou, v ktorej sa nachádza i zdravotne postihnutá osoba. 
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3.3. Zhodnotenie naplnenie cieľov z roku 2009 

 
Rok 2010 považujeme za pracovne úspešný, nakoľko sa nám podarilo naplniť 

vytýčené ciele. Dostali sme sa do povedomia širokej verejnosti, predstaviteľov 

mesta, predstaviteľov štátu, médií, organizácií. Priblížili sme im činnosť našej 

organizácie, naďalej sme sa snažili integrovať znevýhodnené skupiny 

obyvateľstva. Upevnili sme si vzťahy s klientmi a obyvateľmi sociálneho 

sídliska. Rozšírili sme poskytované sociálne služby o sociálne poradenstvo 

(právne poradenstvo), sociálnu pomoc, sociálnu prevenciu, pomoc pri 

uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, poskytovanie ošatenia, 

neformálne vzdelávanie a záujmovú činnosť. Vytvorili sme ďalšie dve chránené 

pracoviská a dali tak šancu pracovať ťažko zdravotne postihnutým občanom. Pri 

mnohých aktivitách sme spolupracovali s MVO pôsobiacimi v našom meste. 
 

4.4. Nízko-prahové denné centrum pre deti a rodinu 

„Céčko“ 

Nízkoprahové denné centrum pre deti a mládež, ktoré sme otvorili v roku 2009 

je umiestnené na periférií  mesta Prievidza, konkrétne na Ciglianskej ceste 8. Na 

tomto sociálnom sídlisku sa nachádzajú prevažne sociálne slabé rodiny s deťmi, 

v ktorých je často aj hendikepované dieťa. Tieto rodiny sú našimi primárnymi 

klientmi. Vytvorením nízkoprahového denného centra v oblasti, kde žijú dve 

odlišné skupiny sociálne znevýhodneného obyvateľstva, sa snažíme eliminovať 

napätie a rôzne prejavy intolerancie, ktoré medzi týmito obyvateľmi vznikajú 

a to podporou spoločenskovedných, kultúrnych a športových aktivít v klube 

i mimo  neho (v rámci sociálneho sídliska). Cielenou výchovou a vzdelávaním 

všeobecne a špecificky v oblasti dodržiavania ľudských práv mobilizujeme 

cieľovú skupinu k otvorenému dialógu s predstaviteľmi samosprávy mesta 

a majoritnou spoločnosťou.  

V roku 2010 sme urobili významné kroky v oblasti budovania dôvery a kvalitnej 

komunikácie s komunitou. Periodickým organizovaním aktivít sociálneho, 

kultúrneho a vzdelávacieho charakteru sme prehĺbili vzťahy s obyvateľmi 

sídliska a u niektorých klientov sme dosiahli samo iniciovanie aktivít a tým ich 

participáciu na vlastnom trávení  voľného času. Dôvodom našej snahy je fakt, že 

na tomto sociálnom sídlisku nie sú žiadne alternatívne formy trávenia voľného 

času pre subkultúrne skupiny obyvateľov sídliska, čo často viedlo k vzniku 

sociálno-patologických foriem správania. Hlavnou prioritou klubu je prevencia 

sociálno-patologických javov detí a mládeže.  Toto zariadenie ma za cieľ 
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vytvorenie dôverného a domáceho priestoru, v ktorom sa klienti cítia bezpečne 

a centrum im alternuje čas trávený na ulici. Ďalšou skupinou , ktorá 

neodmysliteľne patrí k snahe skvalitnenia života komunity je rodina ako celok, 

alebo rodičia a  rodinný príslušníci klientov. Primárnou cieľovou skupinou 

v NPDC sú deti a mládež v minimálnom veku od 6 rokov. Sú to prevažne 

obyvatelia sociálneho sídliska, ktorí ťažko prežívajú ťažkú sociálnu situáciu 

v rodine a svoj voľný čas trávia „na ulici“.  Za rok 2010 evidujeme približne 170 

klientov v tomto veku. Preventívne centrum zasahuje tým, že alternuje 

nedostatky v rodine a snaží sa o vytvorenie bezpečného priestoru na efektívne 

trávenie voľného času. Sekundárne zasahujeme pri riešení závažných sociálnych 

a spoločenských problémoch a samotnom vzniku nepriaznivej sociálnej situácie 

u klienta tým, že pravidelne komunikujeme s verejnými inštitúciami 

vzdelávacieho charakteru, resp. základné a stredné školy, špeciálna internátna 

škola a taktiež intenzívne komunikujeme s oddelením sociálno-právnej ochrany 

detí a sociálnej kurately. Sekundárnou cieľovou skupinou sú rodičia klientov 

a ostatní obyvatelia sídliska. Práca s primárnou skupinou si vyžaduje 

komplexnosť, ktorá obsahuje prácu s celou rodinou, ktorá je základnou 

výchovnou jednotkou pri vývoji jedinca. Ak rodina nefunguje správne a pri 

výchove jedinca sú závažné nedostatky, nemôžeme očakávať ani správny vývin 

dieťaťa. Klientom poskytujeme tiež sociálne a právne poradenstvo, ktorý malo 

v priebehu roka narastajúci charakter. Centrum taktiež v pravidelných 

intervaloch, jeden krát mesačne, organizuje materiálnu pomoc vo forme 

poskytovania ošatenia. Medzi poskytované sociálne služby, patria aj práva 

a právom chránený záujem a to konkrétne sprevádzanie klienta, vypisovanie 

úradných žiadostí a komunikácia s verejnou správou a samosprávou mesta.  
Ako ďalšiu cieľovú skupinu môžeme označiť zamestnancov nízkoprahového 

denného centra. V našom centre už od roku 2009 funguje chránené pracovisko 

pre ŤZP ľudí a  podarilo sa nám týchto ľudí s hendikepom úspešne zaradiť do 

pracovného procesu a tým skvalitniť ich život. Osvedčilo sa nám, že osoby so 

zdravotným postihnutím, ktoré vo svojim živote prekonali náročné obdobia 

súvisiace s ich chorobou, majú pozitívne vyvinuté sociálne cítenie s osobami 

v núdzi, ktorí sú našimi klientmi. 

Mimo týchto aktivít patrí ku každodennej práci v centre realizovanie doučovania 

klientov počas školského roka. Taktiež neformálne vzdelávanie v oblasti PC 

a pod. Denne prebiehajú v centre i mimo neho prostredníctvom terénnej práce, 

aktivity rôznorodého charakteru, podľa potrieb klientov.  

Každá spomínaná aktivita centra je vždy zdokumentovaná príslušnou správou, 

priloženou fotodokumentáciou, prezenčnou listinou zúčastnených klientov 

a taktiež pravidelne aktualizované na webovej stránke www.ispokojnost.sk a na 

sociálnej sieti Facebook. 
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4.4.1. Sociálne produkty 
 

Sociálne poradenstvo, práva a právom chránený záujem 

 

Sociálne poradenstvo bolo zamerané hlavne na zorientovanie klienta v jeho 

životnej situácií, pomoc pri hľadaní zamestnania, tvorba konkrétnych 

dokumentov, ich následná distribúcia na príslušné úrady a inštitúcie, pomoc pri 

komunikácií so štátnymi aj súkromnými inštitúciami. Počas celého roka malo 

poskytovanie sociálneho poradenstva narastajúci charakter, ktorý je jasne 

zreteľný aj v priloženom grafe. Tejto pozitívnej situácii vďačíme postupnému 

vybudovaniu dôvery u klientov a vytvorením si stabilné miesta v komunite. 

Spokojnosť n.o. poskytuje klientom aj právne poradenstvo, ktoré je realizované 

prostredníctvom právnej pomoci JUDr. K. Macháčkovej, primátorky mesta 

Prievidza. 

 

Poskytovanie materiálnej pomoci 

 

V priestoroch NPDC na Ciglianskej ceste sa pravidelne, každý mesiac, 

organizuje poskytovanie ošatenia. O túto službu je stále väčší záujem tak zo 

strany klientov, ako aj zo strany širokej verejnosti poskytnúť ošatenie 

prostredníctvom Spokojnosť n.o. Táto služba vyplývajúca so štatútu našej 

organizácie, slúži na pomoc rodinám so sociálne slabších pomerov a taktiež 

vytvára priestor na priblíženie našej práce širokej verejnosti. 

 

V roku 2010 sa centrum zameralo na skvalitnenie poskytovaných služieb aj 

prostredníctvom pasívneho členstva v Asociácií nízko-prahových programov pre 

deti a mládež. Našim zámerom je naplnenie minimálnych štandardov tejto 

asociácie. Počas roka sa nám podarilo naplniť niekoľko vytýčených cieľov  

v tejto oblasti, ako napríklad vytvorenie klientských listov, etického kódexu, 

realizácia ankiet, dotazníkov a podobne. Aj naplnenie týchto štandardov nám 

dopomohlo k skvalitneniu služieb a zjednodušeniu práce s klientom. 
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TABUĽKA 1/ POČET VYKONANÝCH SOCIÁLNYCH 

PORADENSTIEV ZA MESIAC 

 
Mesiac 

2010 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 
Poradenstvo 

za mesiac 

spolu 

 

6 

 

11 

 

3 

 

4 

 

2 

 

5 
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TABUĽKA 2/ POČET VYKONANÝCH PRÁVNYCH 

PORADENSTIEV ZA MESIAC 

 
Mesiac 

2010 

 

1 
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TABUĽKA 3/ POSKYTNUTÁ FINANČNÁ POMOC – 

pôžička 

 
Mesiac 

2010 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 
Počet 

klientov 

spolu 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
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TABUĽKA  4 /  POČET NÁVŠTEV 

NÍZKOPRAHOVÉHO DENNÉHO CENTRA 

 
Mesiac 

2010 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Za mesiac 

spolu 
258 217 337 315 344 327 451 396 347 427 308 323 

Priemerne 

na deň 
21,5 16,0 22,7 26,3 28,8 25,2 25,1 24,1 24,8 25,0 20,5 21,5 
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TABUĽKA 5 / POSKYTNUTÁ MATERIÁLNA POMOC 

– ošatenie 

 
Mesiac 

2010 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 
Počet 

klientov 

spolu 

 

41 
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TABUĽKA  6 /  KRÍZOVÁ  INTERVENCIA - POČET 

ZA MESIAC 

 
Mesiac 

2010 

 

1 
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TABUĽKA 7 / PRIEMERNÉ  VYHODNOTENIE  NPDC  

ZA  ROK  2010 
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Rok 2010 Priemer 

 

Sociálne poradenstvo 

 

8,33 

 

Právne poradenstvo 

 

1,58 

 

Finančná pomoc 

 

0,58 

 

Denná návštevnosť NPDC 

 

23,46 

 

Materiálna pomoc 

 

49,75 

 

Krízová intervencia 

 

1,16 



4.4.2. Ciele v rámci NPDC: 
 

1. Sprofesionalizovanie a rozšírenie poradestva, doplneného o využívanie 

neformálnych metód vzdelávania vrátane jeho prepojenia s informačno- 

komunikačnými technológiami a prístupu k informáciám, vrátane 

poskytovania sociálnych služieb pre deti a mladých ľudí s nedostatkom 

príležitostí zo všetkých oblastí ich života, predovšetkým z oblastí, ktoré 

aktívne prispievajú k zmierňovaniu dopadov sociálneho vylúčenia. 

2. poskytovanie informačného servisu v oblasti zamestnanosti, kariérového 

poradenstva, podpora podnikania pre mladých ľudí s nedostatkom 

príležitostí v meste Prievidza.  

3. poskytovanie kompletného sociálneho poradenstva pre deti, mladých 

ľudí a ostatných zdravotne a sociálne znevýhodnených skupín 

obyvateľov vo forme stretnutí, osobného poradenstva a neformálnych 

diskusií s odborníkmi z rôznych oblastí života s cieľom ponúkať riešenia 

na vystávajúce problémy našej cieľovej skupiny vr. odborného 

poradenstva ľuďom s nedostatkom príležitostí, ktorí sa ocitli 

v krízových situáciách; 

4. poskytovanie odborného poradenstva pre vzdelávanie a trávenie 

voľného času vrátane zabezpečovania rôznych voľno-časových aktivít 

zabezpečujúcich integráciu ľudí s nedostatkom príležitostí do 

spoločnosti; 

5. poskytovanie informácii o živote, o podujatiach v meste Prievidza ako aj 

vlastných podujatiach organizovaných n.o SPOKOJNOSŤ – centrum 

sociálnych služieb; 

6. prenos informácii a upozorňovanie na problematiku ľudí s nedostatkom 

príležitostí – najmä mladých ľudí a detí patriacich do tejto skupiny 

prostredníctvom regionálnych médií a prostredníctvom špecifických 

informačno-tematických kampaní zameraných na zvyšovanie osvety 

a povedomia o danej problematike, organizovanie dobročinných 

podujatí a charitatívnych vystúpení; 

7. vytváranie priestoru pre neformálne vzdelávacie-informačno-poradenské 

aktivity pre mladých ľudí s nedostatkom príležitostí s podporou a 

zapojením samotných mladých ľudí v aktivitách;   

8. podpora a aktívne zapájanie mladých ľudí, detí a celých rodín 

s nedostatkom príležitostí do dobrovoľníckych činností, vysvetľovanie 

prístupu a významu  dobrovoľníckej práce a jej prínos pre spoločnosť 

a samotný rozvoj osobnosti; 
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9. poskytovanie širokej škály aktivít pre mladých ľudí s nedostatkom 

príležitostí v meste Prievidza so zameraním sa na oblasť sídliska 

Ciglianska cesta v Prievidzi;  

10. poskytovanie kompletného zázemia pre tvorbu voľno-časových aktivít 

vychádzajúcich z podnetov našich klientov; 

11. poskytovanie odbornej pomoci pri organizovaní voľno-časových 

podujatí; 

12. podporovanie rozvoja dobrovoľníckej práce mládeže a mladých ľudí;  

 

5.5. Činnosť organizácie 

 
Nezisková organizácia Spokojnosť si upevnila svoje postavenie v poskytovaní 

sociálnych služieb v regióne Horná Nitra, má svojich priateľov, 

dobrovoľníkov aj donorov. V roku 2010 sme rozšírili svoju pracovnú činnosť 

v oblasti poskytovania sociálnych služieb a sociálnej pomoci aj na nízko-

prahové denné centrum pôsobiace v sídelnej komunite na periférii mesta 

Prievidza. Prostredníctvom rôznorodých činností pomáhame klientom objavovať 

v nich zručnosti, kvality  a upevňovať zdravé sebavedomie. Angažujeme sa 

v oblasti ochrany základných ľudských práv, realizujeme rôzne kultúrne–

vzdelávacie, sociálne a športové projekty, ktoré sú vždy orientované na 

integráciu minorít do majoritnej spoločnosti. Zamerané sú najmä na deti 

a mládež, sociálne slabé rodiny, zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov. 

 

Začiatkom roka bol k štatútu n.o. vypracovaný dodatok č. 2 , v ktorom sa 

vymazal: 

Druh všeobecne prospešných služieb: 

Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby podľa § 2 ods. 2 

písm. b) zákona NR SR č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách 

poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov 

v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti, pričom sa zameriava 

najmä na poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona č. 195/1998 Z.z. 

o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov. 

 

Nezisková organizácia poskytuje sociálne služby najmä v uvedenom rozsahu: 

1) Domov dôchodcov – Domov sociálnych služieb 

2) Zariadenie opatrovateľskej služby 

3) Opatrovateľská služba 

4) Jedáleň pre dôchodcov 

5) Stredisko osobnej hygieny 

6) Práčovňa 

7) Prepravná služba 
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Z dôvodu tejto zmeny sa uskutočnilo zasadnutie správnej rady, na ktorom sa 

dohodlo, akým smerom sa bude uberať činnosť n.o.  

Zamerali sme sa najmä na činnosť nízko-prahového denného centra pre deti 

a rodinu, ktoré je situované na sociálnom sídlisku a je považované za 

problematické. Žijú na ňom nízko príjmové rodiny /prevažne rómske 

rodiny/,polícia tu eviduje vysokú mieru trestnej činnosti. V sídelnej komunite je 

vysoká nezamestnanosť, spôsobená nielen súčastnou spoločensko-ekonomickou 

situáciou, ale aj nízkou vzdelanostnou úrovňou ľudí v komunite. 

Nízko-prahové denné centrum pre deti a rodinu funguje od októbra 2009, do 

tohto času evidujeme  177 prihlásených rodín, denne ho navštívi v priemere 30 

detí  a mládež vo veku 5 až 30 rokov, ale aj dospelí klienti / obyvatelia 

sociálneho sídliska/, ktorí sa obracajú na pracovníkov  nízko-prahového centra 

so svojimi problémami a hľadajú tu vypočutie  i odbornú pomoc.  

Deti a mládež v ňom nachádzajú priestor na zmysluplné trávenie svojho 

voľného času formou spoločenských hier, diskusii na rôznorodé témy, ktoré ich 

zaujímajú, majú prístup na internet, môžu rozvíjať svoj talent na tanec / založili 

si dve tanečné skupiny – Dance hit a Bublinky, majú za sebou niekoľko 

úspešných vystúpení/, spev, recitáciu, hru na gitare či športové aktivity.   Pri 

peknom počasí deti trávia čas s vychovávateľmi v prírode, či už pri športových 

aktivitách /futbal, turistika/ alebo náučných /poznávanie prírody, ochrana 

životného prostredia, ochrana zvierat, poznávanie historických pamiatok 

v regióne/. V prípade potreby naši pracovníci doučujú deti  predmety, s ktorými 

majú v škole problémy. K dispozícii majú menšiu knižnicu, v ktorej nájdu  

nielen beletriu, ale i niekoľko odborných kníh. 

Zamerali sme sa na poskytovanie poradenstva, do ktorého sme implementovali 

poradenstvo v praxi formou subaktivít napojených na hlavné tematické okruhy 

poskytovaneho poradenstva, informačného servisu a sociálnych služieb.  

Poradenstvom a informačným servisom sme pomáhali mládeži s nedostkom 

príležitostí pri rozhodnutiach  resp. pri riešení rôznych životných situácii. 

Zároveň naši klienti poskytované informácie mohli využiť pri trávení svojho 

voľného času. Poradenstvo, ktoré sme v rámci NPDC realizovali obsahovalo aj 

služby z nasledovných oblastí:  

a)  Poradenstvo k tvorbe, rozvoju, ochrane, obnove a prezentácii duchovných 

a kultúrnych hodnôt, a v tom budeme poskytovať služby zamerané na 

zachovanie kultúrnych a duchovných hodnôt občanov i marginalizovaných 

skupín, služby na podporu tvorivosti uvedených skupín za účelom udržateľnosti 

uvedených hodnôt. V rámci aktívnej podpory uvedenej oblasti sme doplnili 

informačno – prezentačnú subaktivitu Benefičný koncert. 
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b)  Poradenstvo k vzdelávaniu, výchove a rozvoji telesnej kultúry, ktoré úzko 

nadväzujú na informačno – prezentačné subaktivity ako usporadúvanie školení, 

informačných seminárov, workshopov, zábavných a športových podujatí najmä 

pre sociálne slabšie skupiny, pre mládežníkov z marginalizovaných rómskych 

komunít, ale aj pre ostatných občanov (Karneval na ľade II., Každý je víťaz II.). 

c)  Poradenstvo a informačný servis k tvorbe a ochrane životného prostredia, 

v rámci ktorého nadväzujú informačno – prezentačné subaktivity ako na príklad 

vytváranie oddychových zón, náučných chodníkov, orientačných tabúl, 

organizovanie akcií zameraných na ochranu životného prostredia ako napr. 

čistenie parkov a iných oddychových zón od odpadkov a pod (Zveľadenie 

okolia, výsadba okrasných kríkov, záhonov projekt Strom pre krajšiu 

budúcnosť). 

d)  Poradenské služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti 

našich klientov, s ešte užšou spoluprácou so samosprávou mesta, Vyšším 

územným celkom, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza a pod.  

 

Najväčší záujem u klientov – mládežníkov s nedostatkom príležitostí bol 

o poradenstvo, ktoré sa zameriavalo na oblasti: 

- sociálne poradenstvo –zamerali sme sa na rozšírenie a skvalitnenie 

poskytovanej služby. Klienti sa často nevedeli orientovať vo svojej zložitej  

životnej situácii, podali sme im pomocnú ruku. Veľa našich klientov je 

nezamestnaných (nízka kvalifikácia, ale aj z dôvodu príslušnosti k rómskemu 

etniku či kvôli hendikepu) – sprostredkovali sme im pomoc pri hľadaní 

zamestnania – sledovali sme rôzne vhodné pracovné ponuky z Prievidze 

a okolitého regiónu, radili sme im ako prebieha pracovný pohovor, a snažili sme 

sa s nimi absolvovať celú prípravu na úspešné zvládnutie pracovného pohovoru 

a to od začiatku t.j. prípravou životopisu na PC a motivačného listu, simulácie 

pracovného pohovoru, vlastnej prezentácie. Zároveň sme im poskytli 

poradenstvo na pomoc pri komunikácii so štátnymi a súkromnými inštitúciami 

a pri príprave rôznych dokumentov. Pri poskytovaní poradenstva na podporu 

zamestnanosti sme úzko spolupracovali aj s miestnou štátnou správou 

a samosprávou. 

- právne poradenstvo – naši klienti prejavili záujem aj o zabezpečenie právneho 

poradenstva, čím sa služby právnika stali dostupné aj pre našich klientov, ktorí 

pochádzajú zo sociálne slabých rodín. Toto poradenstvo sme poskytovali  

prostredníctvom  zmluvného právnika  
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- poradenstvo v oblasti krízovej intervencie - cieľovou skupinou pre poradenstvo 

v oblasti krízovej intervencie boli klienti nachádzajúci sa v zložitých životných 

situáciách, veľmi často prichádzali za nami v stave beznádeje, depresie, nevedeli 

nájsť riešenie z nahromadených problémov. Neraz sme riešili problémy v oblasti 

starostlivosť o maloleté dieťa, ktoré bolo umiestnené v detskom domove, trpiace 

nedostatočnou výživou, a pod. Zároveň sme poskytovali  komunikáciu so 

sociálnou kuratelou a sociálnym odborom mesta Prievidza. 

- poradenstvo v oblasti vzdelávania – našim klientom sme radili pri výbere školy 

pre svoje deti, zároveň sme úzko komunikovali so ZŠ a špeciálnou ZŠ, ktoré 

navštevujú naši klienti, prostredníctvom poradenstva sme sa snažíli predchádzať 

záškoláctvu problémových detí. Naši pracovníci poskytovali pomoc klientom aj 

pri doučovaní problémových predmetov. 

 

Na konci roka zasadala správna rada n.o. v zložení: 

 predseda Jozef Michalík  

 podpredseda RNDr. Miroslava Michalíková 

 riaditeľka n.o. Monika Dessuet 

 člen správnej rady JUDr. Katarína Macháčková  

 revízor správnej rady Eva Hájovská.  

 

Po spoločnej dohode sa členovia správnej rady ujednotili na zmene člena 

správnej rady.  

Člen správnej rady JUDr. Katarína Macháčková bola v komunálnych voľbách 

zvolená za primátorku mesta Prievidza a z tohto dôvodu nemohla naďalej 

zotrvať na svojej pozícií. Nahradil ju pán Ing. Ľudovít Trybula, ktorý sa stal 

novým členom správnej rady n.o.   
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5.5.1 Projekty pre deti  

 
V tomto roku sme zorganizovali podujatia, ktoré v našej organizácií majú už 

svoju tradíciu. Medzi ne patria: 

 

 Karneval na ľade II. 
Začiatok roka sme odštartovali v poradí druhým ročníkom tohto športovo-

zábavného podujatia. Vytvorili sme tradíciu, ktorej sa teší čoraz viac detí. I tento 

rok nebola núdza o nápadité a kreatívne masky. Najväčší úspech mali tie ručne 

zhotovené. Cieľom tejto akcie bolo integrovať obyvateľov sociálneho sídliska 

do spoločenského života obyvateľov Prievidze a Hornej Nitry, vytvoriť priestor 

pre voľno-časové aktivity a hravou formou podporiť prirodzenú súťaživosť 

a kreativitu. Zamerali sme sa na zlepšovanie postavenia každého jedinca 

v spoločnosti, pomôcť im objavovať v sebe kvality, veriť si, upevňovať si 

sebavedomie rôznorodou činnosťou. Podujatia sa zúčastnili tak obyvatelia 

sociálneho sídliska, ako aj mnohí obyvatelia okolia Prievidze. 

Svojou návštevou nás potešili pani Veronika Janušová a pán Vozár z MPSVaR 

SR z Kancelárie štátnej tajomníčky JUDr. Emílie Kršíkovej. 
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 Každý je víťaz II. 
Na základe získaného grantu od nadácie ARX a spoločnosti Porfix - Porobetón 

a.s. sme mohli i tento rok uskutočniť druhý ročník kultúrno - športového 

podujatia futbalového turnaja pre handicapované / deti s ľahkým zdravotným 

postihnutím/ a zdravé deti mesta Prievidza. Družstvá boli zostavené z detí  

s ľahším zdravotným postihom / diabetes, postihnutie kostrovo-svalového 

aparátu, slabšie respiračné ochorenia, celiaclici/ a detí z nízko - príjmových 

rodín, ktoré majú tiež zdravotný handicap.  

O kultúrny program sa postarali naše deti. S tanečným programom vystúpili 

dievčatá a chlapci z nášho nízko - prahového denného centra „Céčko" a 

mažoretky z CVČ Prievidza. Celý turnaj sa niesol v duchu, že nie je dôležité 

vyhrať, ale zúčastniť sa, preto všetky deti boli pre nás víťazmi, čo splnilo jednu 

z hlavných  myšlienok organizátora projektu, a to že „Každý je víťaz", preto si 

výhru a odmenu odnieslo každé súťažiace dieťa. Toto kultúrno - športové 

podujatie hodnotíme ako veľmi úspešné,  dôležité a potrebné v plnení nášho 

cieľa, ktorým je zjednotiť všetky zdravé a handicapované deti v myšlienkach a 

povedomí ich samých ako i v povedomí ostatných občanov mesta.  

Snažili sme sa poukázať, že aj keď majú deti zdravotné postihnutie neznamená 

to automaticky, že sú nezačleniteľné medzi zdravé deti, ale práve naopak stávajú 

sa plnohodnotnou a nezameniteľnou súčasťou životov nás všetkých a rovnako 

potrebnými a dôležitými pre našu spoločnosť ako ich zdraví rovesníci. Za veľký 

úspech považujeme aj to, že sme týmto projektom oslovili nadáciu ARX, 

spoločnosť Porfix - Porobetón a.s. a vyhrali grantové kolo, v ktorom sme získali 

grant pre uskutočnenie projektu. Svoju priazeň nám preukázalo aj mnoho 

úspešných ľudí a spoločností, ktorí nás podporili v realizácii nášho cieľa. 

Veríme, že realizáciou projektu sme oslovili širokú verejnosť obyvateľstva 

nášho regiónu a rozšírili tak ich povedomie v riešení vzťahov medzi 

handicapovanými a zdravými deťmi a ich začleňovaní do spoločnosti, čo je pre 

nás veľkým prínosom. O zmysluplnosti a význame tejto akcie nás presvedčili aj 

počty zúčastnených, ktorý týmto potvrdili správnosť a užitočnosť projektu. 

Celkovo prišlo povzbudiť a stráviť príjemný deň  približne 250 detí a rodičov. 

O zdarný priebeh akcie sa postaralo26 dobrovoľníkov. Preto v tejto myšlienke 

budeme pokračovať i naďalej, budeme na ňu poukazovať pri všetkých 

nasledujúcich aktivitách súvisiacich s deťmi so zdravotným handicapom  

i bez neho a zároveň sa už teraz tešíme na nasledujúci ročník. 
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 Tancujúce tekvice III. 
 

Na Námestí slobody v Prievidzi sa uskutočnil už tretí ročník zábavno-

strašidelného podvečera pre deti a mládež. Účasť bola obrovská, prišli mladí i 

starší, zdraví aj zdravotne handicapovaní. Prišli aj rodiny s deťmi zo sociálneho 

sídliska, na ktorom máme otvorené naše nízko-prahové denné centrum. Celé 

námestie sa za krátku chvíľu zaplnilo nádhernými tekvicami a kreatívnymi 

maskami, človek musel žasnúť nad fantáziou detí. Tento rok jednoznačne 

dominovali ježibabky, upíry a zombíkovia. Najmladší účastník - čertík mal len 

pätnásť mesiacov. O program sa postarali deti z nízko-prahového denného 

centra, ktoré tancovali, ale aj spievali a hrali na gitare. Ďalej nás svojim 

vystúpením potešili dievčatá z tanečnej skupiny Xoana, mladá talentovaná 

speváčka Laura Belicová, moderná gymnastka z klubu Argo Prievidza Katka 

Nemčeková a najväčším lákadlom celej akcie bola skupina historického šermu 

Bojník s ich ohňovou show. 
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 Benefičný koncert – Čo skrýva srdce? 

Na konci roka v pred adventnom období sme v Piaristickom kostole v Prievidzi 

uskutočnili druhý ročník charitatívno-benefičného koncertu, ktorý je každoročne 

zameraný na pomoc mládeži so zdravotným postihnutím. Konkrétne sme 

pomohli dvom deťom 11-ročnej Dajanke Zelieskovej, ktorá sa narodila 

s poškodením aortového oblúka zakúpením odhlieňovacieho prístroja na 

dobíjateľnú batériu. Druhým bol 14- ročný Janko Floriš, ktorý sa narodil 

s telesným postihnutím a k tomu, aby mohol byť mobilný potreboval špeciálny 

invalidný kočiar. Pri tejto príležitosti sme nahlásili Verejnú zbierku. Hrubý 

výnos verejnej zbierky ev.č.2010/011495, ktorú zaregistroval Obvodný úrad 

Prievidza odbor všeobecnej vnútornej správy dňa 26.10.2010 bol 2611,20€. 

Naše pozvanie prijalo hudobné teleso a cappella Fragile na čele s pánom 

Branislavom Kostkom, ktorý sa svojím umením postarali o nezabudnuteľný 

zážitok. 
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Programy pre deti v rámci aktivít NPDC v roku 2010: 

 

 Novembrový futbal 

 

 

             
 

 Návšteva útulku 

 

Poskytli sme deťom navštevujúcim nízko-prahové denné cetrum možnosť ísť na 

výlet do prievidzského psieho útulku. V deťoch sme touto akciou chceli vzbudiť 

zodpovednosť a starostlivosť o zvieratá. 

 

 

                 
 

 V ZOO Bojnice 

 

Za dobré správanie a aktívne zapájanie sa do práce v nízko-prahovom dennom 

centre išlo 5 vybraných detí do zoo v Bojniciach. Deťom sa veľmi páčilo, 

zvieratá ich zaujali a hlavne sme mali prechádzku na čerstvom vzduchu. 
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 Túra v Hradci 

 

S deťmi sme absolvovali turistický oblúk z Prievidze do Hradca cez Púšť a späť. 

Počasie bolo príjemné, bol napadaný sneh, takže deti sa dosýta vyšantili. 

 

 

                     
 

 

 Tanečný Battle 

 

V marci si deti z centra samostatne a z vlastnej iniciatívy zorganizovali Tanečný 

battle. Vyrobili si plagáty , upravili plochu na tanec, oslovili svojich rovesníkov. 

Deti ukázali svoju kreativitu a to, že sú schopné spolupracovať tímovo. Tanec 

a hudba je jednou z mála aktivít, ktorá dokáže našich mladých dospelých 

zjednotiť a priviesť k určitej aktívnej činnosti. Tancom vyjadrili svoju radosť 

a emócie. Touto akciou sa nám podarilo vyburcovať vlastnú iniciatívu 

a kreativitu klientov na aktívne využitie svojho voľného času. Mali sme hojnú 

účasť obyvateľov sídliska, ktorých pritiahla hudba a aj zvedavosť. Akcie sa 

zúčastnilo približne 260 ľudí, z toho 60 súťažiacich. Deti  dostali za odmenu 

sladké balíčky. Víťazom bol každý.  
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 Deň matiek 

 

Deti si pre svoje mamičky pripravili tanečné vystúpenie. Dve dievčenské 

skupiny a jedna chlapčenská odtancovali a následne odrecitovali mamičkám 

báseň. Rodina je základná jednotka spoločnosti a preto je naša práca zameraná 

na rodinu ako celok. Aktivitami podobného charakteru sa snažíme skvalitniť 

komunikáciu s klientmi. Pre všetkých boli pripravené sladkosti.  Nasledovala 

voľná zábava ku ktorej sa pripojili aj malé deti. Odprezentovali sa ukážky  

tancov, ktoré sa budú deti učiť v pripravovanej škole tanca. Cieľom bolo 

zmysluplne deťom vyplniť ich voľný čas a podporiť v nich prirodzený talent. 

Upevnilo sa puto medzi deťmi a ich matkami.  

                   
 

 

 Romantická tanečná show 

 

Deti boli pozvané na letný kultúrny program mesta Bojnice, kde sa 

odprezentovali rôzne tanečné štýly (balet, scénický tanec, moderný tanec, 

spev...) Deti boli programom nadšené a ešte dlho spomínali na tento krásny 

zážitok. Cieľom bolo podporovať u detí záujem o kultúru. 
 

 Miss Roma v Župkove 

 

Titul najkrajšej Rómky získala Prievidžanka 

  

Dvanásty ročník súťaže krásy, Miss Roma, privítal v Župkove deväť finalistiek. 

Tie povestný temperament predviedli najmä vo voľnej disciplíne, v ktorej si 

všetky vybrali cigánske tance. Do súťaže Miss Roma sa prihlásili dievčatá 

z Banskej Štiavnice, Prievidze, Topoľčian či Turčeka. Tú najkrajšiu vyberala 

osemčlenná porota, pričom prevahu v nej mali muži. Po úvodnom predstavovaní 

sa jednotlivých súťažiacich nasledoval voľný program. V ňom väčšina z nich 

ukázala, že najbližší im je cigánsky tanec. Ich radosť z pohybu sa nedala 

prehliadnuť, svojou dobrou náladou nakazili aj publikom.  

 
 
 

27           



 

Kým všetci v sále Spoločenského domu v Župkove čakali na konečné výsledky, 

o zábavu sa postarala dievčenská skupina Romane Čercheňa z Orovnice. 

Najkrajšou Rómkou sa nakoniec stala Natália Rigová, 17-ročná stredoškoláčka 

z Prievidze, ktorá spolu s rodinou navštevuje naše NPDC. Dokázala ostatným 

deťom a mladým, že môžu v živote dosiahnuť viac, stačí iba chcieť. 

 

                                   
 

 Open plant 

 

Deň otvorených dverí ENO - Zemianske Kostoľany  

Na toto podujatie  sa naše deti pripravili veľmi zodpovedne pripravili si bohatý 

program, ktorý zožal veľký úspech u organizátorov. Predchádzali mu 

niekoľkomesačné prípravy, ktoré si klienti organizovali sami. Nacvičili si 

tanečný program, s ktorým následne vystupovali. Pre všetky deti boli pri vstupe 

do areálu pripravené darčekové predmety, zlosovateľné vstupenky do tomboly, 

taktiež sa žreboval letecký výlet. Pre návštevníkov čakali rôzne zábavné atrakcie 

v podobe maľovania na tvár, strieľania z kuše a mnohé iné. Odmenou za snahu 

a vynaložené úsilie bol dar v podobe šeku od pána riaditeľa ENO podniku, 

z ktorého finančné prostriedky boli využité na skrášlenie a skultúrnenie exteriéru 

sociálneho sídliska na Ciglianskej ceste.Na samotný záver vystúpil superstárista 

Samo Tomeček v doprovode svojej skupiny. Deň sa viedol v zábavnom duchu, 

na podujatí sa zúčastnilo 28 detí a 5 dospelých. 
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 Strom pre krajšiu budúcnosť 

 

Podujatie sa uskutočnilo za podpory Slovenských Elektrárni a.s. skupiny Enel 

Nováky a mesta Prievidza. Za účasti zástupcov mesta, zástupcov elektrární a 

občianskeho združenia Šťastie si Ty!, zamestnancov, dobrovoľníkov n.o. 

"SPOKOJNOSŤ", a 50-tich detí a občanov sídelnej komunity sme upravili a  

zveľadili okolie sídliska, kde pôsobí naše NPDC. Vysadili sme kanadskú 

čerešňu, ktorá symbolizuje krajšiu budúcnosť, 20 ihličnatých stromčekov a 

osadili sme 2 odpadkové koše, a natreli dva pingpongové stoly. Obyvatelia 

žijúci v tejto sídelnej komunite, vyzbierali odpadky, pozametali a vyčistili 

detské pieskovisko. Ruku k dielu priložili všetci zúčastnení bez ohľadu na 

spoločenské postavenie, či už pán víceprimátor a zástupcovia mesta, pán riaditeľ 

elektrární Nováky s podporou svojich spolupracovníkov, taktiež členovia 

občianskeho združenia Šťastie si ty, pracovníci a dobrovoľníci našej neziskovej 

organizácie a v neposlednom rade občania tejto sídelnej komunity od 

najmenších až po tých najstarších, ktorí ešte deň predtým vyzbierali všetky  

odpadky. Pri zalievaní stromčekov pomáhali aj úplne najmenšie deti, ktoré boli 

úžasné. Za odmenu dostali všetky deti mrazené osvieženie v podobe nanukov. 

Napriek počasiu sa celý deň niesol v radostnej nálade, ku ktorej nám hrala 

hudba. Po vyčerpávajúcej práci sme sa všetci občerstvili pripravenými chutnými 

koláčikmi a nápojmi. Na záver celého dňa sme si mohli povedať, že zámer a 

účel bol splnený čoho výsledkom boli vysadené stromčeky, krásne upravené a 

čisté sídlisko. 

Aktivita bola zameraná na priame zapojenie sídelnej komunity do príprav 

a práce spojenej s aktivitou v rámci zveľadenia a ochrany prírody. Cieľom bolo 

zaktivizovanie  a zmobilizovanie zodpovednosti obyvateľov za stav a vzhľad 

svojho okolia. Klienti počas celého roka zalievajú vysadené stromčeky. 

 

         

 

       
 
 
 
 

 

 

29                        



 Letné prázdniny v „Céčku“ 2010 

 

Počas prázdnin sme pre deti pripravili množstvo voľno-časových aktivít, aby 

sme im zmysluplne vyplnili ich voľný čas, a tak eliminovali sociálno-

patologické javy, ktoré ohrozujú uvedenú komunitu. Aktivity sme zamerali na 

šport, tanec, kultúru a vzdelávanie, pre najmenších sme poriadali rozprávkové 

dopoludnia. Prázdninové aktivity-Didova Letná škola tanca, Batôžková 

opekačka, Futbalové turnaje, Posedenie na lúke, Kreslenie grafitov kriedami na 

chodník, Prechádzka v Bojniciach, Výlet do Demänovskej jaskyne, Návšteva 

Zoo v Bojniciach, Rozlúčka s prázdninami. 

-  Pravidelne sa konal futbalový turnaj chlapcov, ktorý sa postupne stal 

tradíciou a odvetný turnaj sa konal každý týždeň. Pri zápasoch dozerali 

na priebeh aj dobrovoľníci centra a hlavnou prioritou bola fair-play hra 

a zdravá rivalita medzi hráčmi. Naši hráči za zúčastnili mestského 

futbalového turnaja, organizovaného pod záštitou primátora mesta 

Prievidza a umiestnili sa na čestnom 3. mieste. 

- Pekné letné počasie sme využívali na výlety do prírody, kedy sme si 

budovali dôveru u našich mladých dospelých a snažili sme sa im 

efektívne vyplniť voľné chvíle a tým predchádzať sociálno- 

patologickým prejavom správania sa. Spomenieme napr. Batôžkovú 

opekačku, posedenie na lúke, kreslíme kriedami najkrajší zážitok leta 

na chodník a pod.                  

- Medzi aktivity vzdelávacieho charakteru môžeme zaradiť napríklad 

návštevu ZOO Bojnice, prechádzka po kultúrnych pamiatkach mesta 

Bojnice, alebo návšteva Demänovskej jaskyne. Tieto aktivity sme sa 

snažili priblížiť klientom nenásilnou a zábavnou formou. 

- Počas celého leta prebiehala „Didova tanečná škola“, ktorú viedol 

dobrovoľník centra Boris Karvay. Zameraná bola najmä na klientov 

mladšieho školského veku. Tancom sa precvičovala hrubá motorika 

detí, zodpovedný prístup k pravidelným tréningom a pod.  

- Letné prázdniny sme ukončili veľkou akciou pod názvom „Rozlúčka 

s prázdninami„ organizovanou v mieste bydliska klientov, teda na 

Ciglianskej ceste. Pripravené boli športové súťaže, kolky, 

preťahovanie lanom, bludisko a iné. Počas celej akcie hrala hudba 

a leto sme zakončili odvetným futbalovým turnajom. Na organizácií 

celého podujatia sa podieľali klienti centra. 
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 Policajný deň v centre 

Spokojnosť n. o. v spolupráci s Mestskou políciou Prievidza pripravila pre deti 

policajný deň, ktorý sa konal v priestoroch centra na Ciglianskej ceste v 

Prievidzi. Témou tohto dňa bola prevencia závislosti na drogách, alkohole 

a iných návykových látkach, spojená s prezentáciou policajnej práce. Deti 

najviac zaujala policajná výstroj a aktívne sa zapájali do zaujímavých 

rozhovorov. Poslaním tejto akcie bolo eliminovanie drogovej závislosti mládeže 

a priblíženie policajnej práce obyvateľom Ciglianskej cesty. Akciu hodnotíme 

ako veľmi úspešnú a po rozhovore s p. Zajacom sme sa rozhodli, že akciu 

zopakujeme. 
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 Nasnežilo nám 

Takto sme si s deťmi vychutnali prvú snehovú nádielku 

 

      
 

 Výučba KICK-BOXu v centre 

Počas mesiacov október a november prebiehala výučba, pod dohľadom 

certifikovaného trénera p. Júliusa Šándora. Tréningy sa konali pravidelne 3krát 

za týždeň a zúčastňovali sa ho malí aj veľkí klienti centra. Počas tohto obdobia 

sa vyskytlo niekoľko problémov, ktoré súviseli s nepravidelnou dochádzkou 

klientov a taktiež s ich disciplínou. Tréner nezvládal komplikovanú prácu 

s cieľovou skupinou. Z týchto dôvodov sme sa po dohode s trénerom rozhodli 

ukončiť trénovanie. Môžeme ale zhodnotiť, že táto aktivita bola pre nás aj pre 

našich klientov obohacujúcou skúsenosťou a užitočné poznatky využijeme aj pri 

nasledujúcich aktivitách v centre. 

 

 Mikulášsky večierok 

Pre deti z nášho centra sme  tak ako aj minulý rok pripravili  "Mikulášsky 

večierok".   Deti si pripravili kultúrny program, niektoré spievali iné zas 

recitovali, mohli vypočuť vianočné koledy a básne. Mikuláša sa zúčastnilo 

približne 70 klientov centra. Nesmel chýbať Mikuláš, Snehulienka a anjel, ktorí 

nezabudol ani na deti zo sociálne slabých rodín a obdaroval ich bohatými 

mikulášskymi balíčkami. Radosť na detí na ich tvárach bola odpoveďou 

a odmenou za všetko. Záznam z podujatia nájdete na www.prievidza24.sk          
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 Rozprávkové popoludnie 

 

Popoludnie sme trávili pozeraním tradičných vianočných rozprávok. Navodili 

sme si príjemnú predvianočnú atmosféru. 

 

              
 

 Vystupovanie na vianočnom posedení 

 

Naše deti z NPDC vystupovali na Vianočnom posedení, ktoré organizovalo 

občianske združenie "Šťastie si Ty", ktoré sa stará o klientov s mentálnym 

postihnutím. 

 

               
 

 Vianočná výzdoba 

 

Tešíme sa na Vianoce. Deti si vlastnoručne vyrobili vianočné ozdoby 

a vyzdobili si nimi vianočný stromček. Podporili sme prirodzenú kreativitu 

u detí. 
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 Charitatívne Vianoce – „Anjelské Vianoce“ 

 

Aj tento rok sme pripravili spolu s podporou nadácie ORANGE Charitatívne 

Vianoce pre sociálne slabšie rodiny. Chceli sme dosiahnuť, aby aj tieto rodiny 

mali krásne a pokojné vianočné sviatky s tradičnou štedrou večerou. Rozdali 

sme 100 rodinám potravinové balíčky, ktoré obsahovali mäso, kyslú kapustu, 

chlieb a sladkosti pre deti. V samotný deň sme pripravili klientom príjemnú 

sviatočnú atmosféru a prichádzajúcim rodinám sme odovzdávali surovinové 

balíčky s prianím, príjemne prežitých vianočných sviatkov. Ocenením pre nás 

bola radosť v očiach týchto ľudí. 

 

                
 

 Zimné prázdniny v „Céčku“ 2010 

 

Ani počas zimných prázdnin sme sa nenudili. Navštívili sme ZOO Bojnice a 

Bojnický zámok a vyšantili sme sa aj na snehu. V zimnej ZOO sa dozvedeli 

o prezimovaní zvierat a ich živote počas tohto ročného obdobia. Aktivity mimo 

bydliska klientov sú užitočné aj na odsledovanie ich správania mimo ich 

prirodzeného prostredia v komunite a získané informácie môžeme využiť na 

zefektívnenie našej práce s týmito jedincami. 
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6.6. Finančná správa neziskovej organizácie za rok 2010 

Aktíva  Rok 2009   Rok 2010  

Dlhodobý hmotný majetok              11 615                           -     

Oceniteľné práva                3 357                    3 357     

Drobný dlhodobý hmotný majetok                8 258                           -     

Odpisy -             8 258                           -     

Pohľadávky z obchodného styku                       -                       800     

Finančný majetok: hotovosť                     47                       136     

Finančný majetok: bankové účty                1 020                    1 921     

Náklady budúcich období                     42                         42     

Aktíva spolu                4 466                    6 256     

Pasíva  Rok 2009   Rok 2010  

Základné imanie                1 054                    1 054     

Hospodársky výsledok minulých rokov -             8 689     -           17 310     

Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie -             8 621     -           12 233     

Záväzky z obchodného styku                   546                       221     

Záväzky voči zamestnancom                2 069                    2 365     

Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia                1 145                    1 303     

Ostatné záväzky              16 897                  30 856     

Prijaté krátkodobé finančné výpomoci                     65                           -     

Pasíva spolu                4 466                    6 256     

Náklady 
 Hlavná  

 

Podnikateľská  
 Spolu   Rok 2009  

 Nezdaňovaná   zdaňovaná  

 činnosť   činnosť  

Spotreba materiálu                6 368                      6 368                    8 609     

Spotreba energie                   450                         450                       531     

Opravy a udržiavanie                   422                         422                       231     

Cestovné                2 568                      2 568                    2 198     

Náklady na reprezentáciu                       2                             2                           -     

Ostatné služby              21 231                       800                  22 031                    6 390     

Mzdové náklady              32 038                    32 038                    8 987     

Zákonné sociálne 

poistenie              10 589                    10 589                    2 465     

Zákonné sociálne náklady                2 036                      2 036                       476     

Ostatné dane a poplatky                     97                           97                         87     

Úroky                     36                           36                         34     

Iné ostatné náklady                     28                           28                         15     

Odpisy dlhodobého 

nehmotného a hmotného 

majetku                       -                          -                    6 665     

Náklady spolu              75 865                       800                  76 665                  36 688     
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Výnosy 
 Hlavná  

 

Podnikateľská  
 Spolu   Rok 2009  

 Nezdaňovaná   zdaňovaná  

 činnosť   činnosť  

Tržby za služby                1 648                       800                    2 448                       300     

Úroky                       1                             1                           1     

Prijaté dary                2 175                      2 175                    4 145     

Prijaté príspevky od iných 

organizácií              54 987                    54 987                  16 040     

Prijaté príspevky od 

fyzických osôb                       -                             -                       398     

Príspevky z podielu 

zaplatenej dane                2 189                      2 189                    4 744     

Prijaté príspevky z 

verejných zbierok                2 632                      2 632                    2 438     

Výnosy spolu              63 632                       800                  64 432                  28 066     

          

Hospodársky výsledok 

pred zdanením -            12 233                            -     -            12 233     -              8 622     

Daň z príjmov                       -                           -                           -                           -     

Výsledok hospodárenia 

po zdanení -            12 233                            -     -            12 233     -              8 622     

 

 

Prehľad o príjmoch podľa zdrojov a pôvodu v EUR 

 

   Suma  

Kancelária prezidenta                   250     

Slovenské elektrárne                2 000     

Hodina deťom                   580     

Nadácia Orange                   300     

Nadácia ARX                   450     

Mesto Prievidza                3 000     

Dary od jednotlivcov                2 632     

Príspevky od jednotlivcov                4 947     

Ostatné              52 011     

Spolu              66 170     
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Prehľad o príjmoch podľa zdrojov a pôvodu v EUR 

 

Na programy organizácie              18 763     

Na správu organizácie              47 407     

Spolu              66 170     

 

Stav majetku a záväzkov neziskovej organizácii k 31.12.2010 

 

Základné imanie organizácie predstavuje 1054 eur. 

Záväzky neziskovej organizácie k 31.12.2010 predstavujú sumu 

34 745 eur, pohľadávky sú vo výške 800 eur. 

 
Celkové výdavky organizácie v roku 2010  

 

Celkové výdavky organizácie za rok 2010 dosiahli výšku  

88 257 eur. Výsledok hospodárenia je - 12 233 eur.  

 
Štruktúra výdavkov 

 

Výdavky na poskytnuté granty              17 423     

Výdavky na vlastné programy              43 757     

Výdavky na správu organizácie              27 077     

Spolu              88 257     

 

Štruktúra výdavkov na správu organizácie 

 

Cestovné                8 294     

Prevádzka organizácie                1 248     

Ostatné výdavky               17 535     

Spolu              27 077     
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7.7. Ciele organizácie na rok 2011 

 
 Získať akreditáciu na odbornú činnosť 

 Znižovať prejavy intolerancie a násilia. 

 Zvyšovať sebadôveru a sebauvedomovanie sa klientov – aby poznali 

svoje práva a povinnosti (naučia sa oceniť hodnotu iných) 

 Vhodnými metódami a formami voliť aktivity, ktoré najviac oslovia 

mladých ľudí a podporiť ich osobitý vzrast smerom k pozitívu. 

 Podpora procesov osvojovania základných sociálnych a občianskych 

zručností. 

 Pomoc pri zjednocovaní rodiny, kde sa nachádza dieťa s chronickým 

ochorením 

 Ovplyvniť zdravý vývoj dieťaťa po fyzickej a psychickej stránke 

 Vzdelávať aktivistov, ktorí tvoria spojovací článok medzi členmi 

komunity a pracovníkmi n.o., monitorujú potreby komunity, pomáhajú 

pracovníkom n.o. pri hľadaní optimálnych riešení problémov v sídelnej 

komunite 

 Cielene vstupovať do voľno-časových aktivít / vzdelávacie, kultúrne, 

športové aktivity/ detí a mládeže na sociálnom sídlisku  a tým 

predchádzať sociálno-patologickým javom ako sú všetky druhy závislostí 

agresivita, záškoláctvo, tuláctvo, juvenílna delikvencia, a iné 

 Vzdelávať a zabezpečovať prstup k informáciám (vzdelaný jedinec má 

lepšiu možnosť uplatniť sa na trhu práce, získať uznanie vo svojom 

sociálnom prostredí i mimo neho).  

Naučiť detských klientov vnímať pozitívne vzory a vedieť rozlišovať 

medzi dobrom a zlom (potom vyrastajú v prostredí obohatenom o  

 pozitívne vzory) 

 Naučiť klientov byť zodpovednými, čestnými a samostatnými  a vnímať 

bohatstvo ako prostriedok, nie ako cieľ ( rozlišovať hodnoty prírody 

a kultúrneho prostredia) 

 Naučiť klientov vnímať vlastnú hodnotu napriek svojim odlišnostiam (iná 

farba pleti, zdravotný problém, nedostatok financií) 

 Naučiť klientov rešpektovať a prijímať plnohodnotné osobnosti (prijímať 

ostatné deti empaticky, ktoré nemajú problémy) 

 Spolupracovať s lektormi z oblasti psychológie, sexuológie pri práci 

s jedincom /odhalenie povahových vlastností, drogová prevencia, 

alkoholizmus, gamblerstvo../ 
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 Spolupráca s magistrátom mesta, ÚPSVaR Prievidza, triednymi učiteľmi  

škôl, ktorá má dôležitý význam z hľadiska práce s jednotlivcom, hlavne 

znižovania záškoláctva /okrem iného aj znižovania sociálnych dôsledkov 

hospodárskej krízy, nezamestnanosť../  

 Rovnaké šance pre všetkých klientov a využívanie inovatívnych prístupov 

v práci s nimi (preberať zodpovednosť sám za seba a vychovávať 

a vzdelávať ich v súlade s najnovšími poznatkami) 

 Neformálne vzdelávanie - doučovanie školopovinných detí, podľa potreby 

aj dospelých v slovenskom jazyku, matematike, cudzom jazyku, za 

účelom získavania nových pracovných príležitostí vďaka vzdelaniu 

 Výučba práce s počítačom, umožnenie prístupu na internet – ukázať 

deťom, mládeži a dospelým jedincom výhody internetu ako bohatého 

zdroja informácii pre štúdium, rozširovanie vedomostí v rôznych 

oblastiach, rýchleho spôsobu komunikácie s inými osobami, prípadne 

inštitúciami 

 

8.8. Personálne zabezpečenie 

 

Riaditeľ n. o.: Monika Dessuet 

Finančný manažér: Eva Hájovská 

Office manažér: Monika Šebová 

PR manažér: Mária Gromová 

Asistent n. o.: Zdenka Svitková 

Sociálny pracovník: Darina Kuricová 

Sociálny pracovník: Lýdia Klátiková 

Sociálny pracovník: Marek Klátik 

Sociálny pracovník: Miriam Mališová 

Sociálny pracovník: Jozef Michalík 

Nezisková organizácia eviduje ku koncu roku 2010 60 registrovaných 

dorovoľníkov. 
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9.9. Poďakovanie donorom a sponzorom 

 
Mestský úrad Prievidza 

Správa majetku mesta Prievidza 

Mestská polícia Prievidza 

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prievidza 

Európsky sociálny fond Brusel 

Ministerstvo školstva SR 

Kancelária prezidenta SR 

KaSS Prievidza 

SAD Prievidza a.s. 

Sociálna poisťovňa Prievidza 

TEZAS s.r.o. Prievidza 

UNIPA s.r.o. Prievidza 

Nadácia ARX Trenčín 

Nadácia ORANGE Bratislava 

Nadácia pre deti Slovenska 

Nadácia PONTIS Bratislava 

OZ Maruška  Prievidza 

OZ Šťastie si Ty! Prievidza 

OZ Domino Prievidza 

SZZP Prievidza  

Centrum voľného času Prievidza 

Tanečná škola Xoana Prievidza 

 

Piaristický kostol Najsvätejšej trojice Prievidza 

Nestlé Slovensko Prievidza 

URSA MINOR, závodné stravovanie, s.r.o. Prievidza 

Slovenské elektrárne a.s. – Enel Zemianske Kostoľany 

Atómové elektrárne Mochovce 

Porfix porobetón a.s. Zemianske Kostoľany 

Planeo elektro s.r.o. Prievidza 

Fast Plus s.r.o Bratislava 

KVADRA s.r.o. Prievidza 

LIPOPRINT s.r.o. Prievidza 

BENKO s.r.o.Prievidza 

D&G Cafe Restaurant Prievidza 

Cukrárne Samuel Prievidza 

Prievidzké pekárne a cukrárne a.s. 

Pekárne DUKE Prievidza  

Pekáreň Cígeľ-p. Belaňová 
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Agrodan Koš – Ing. Leitman 

New Yorker Slovakia 

COOP Jednota Prievidza 

Lekáreň Sever Prievidza 

EVERGREEN Prievidza 

TEVOS drogéria Prievidza 

MIKI Bar Prievidza 

Frost s.r.o Poltár 

Leaf s.r.o Levice 

Zlatníctvo SOLLERS Prievidza 

Kofola a.s. Rajecká Lesná 

ORVA s.r.o.Prievidza 

Karimpex-strojárny  Orlova-Poruba ČR 

UniCredit Bank a.s.- pobočka Prievidza 

FRAGILE hudobná accapella 

AQUILA Bojnice 

Distribučná s.r.o. Prievidza 

 

JUDr. Katarína Macháčková Prievidza 

JUDr. Peter Keltoš Bratislava 

RNDr. Miroslava Michalíková Bratislava 

Helena Drexlerová Prievidza 

Ivana Struhárová Prievidza 

Jaroslav Kotrík Prievidza 

Michaela Pastieriková Prievidza 

Vojtech Bartko Prievidza 

Eva Močiariková Prievidza 

Ivan Biňovský Prievidza 

Jaroslav Čauder Prievidza 

Pavol Remiáš Prievidza 

Marián Ondáš Prievidza 

Milan Gross Prievidza 

Eva Sičová – Leonardo Prievidza 

Ing. Peter Čery Prievidza - ERAJ 

František Jeluš – DAFFER Prievidza 

Mária Melicherčíková Prievidza 

Michal Tóth Prievidza 

Mgr. Peter Szabo Nitra 
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Prievidzsko – regionálny týždenník Prievidza 

RTV – regionálna televízia Prievidza 

MY – Hornonitrianske noviny 

BETA Rádio Bojnice 

LUMEN Rádio Banská Bystrica 

TV JOJ Bratislava 

STV Bratislava 

TV Markíza Bratislava 

Prievidza 24 

Slovenský rozhlas 1 Bratislava 

XYZ Média Prievidza 

EVITA – reklamná agentúra Prievidza 

Festagency – reklamná agentúra Prievidza 

 

Úctivo ďakujeme.... 
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Vypracovala: Monika Šebová 

Funkcia: Office manager n.o. 

Rok: 2011 


