


Príhovor                                                                

                                                                                                                   
                                                                                                                 

Milí naši priatelia, 

 

každý z nás je jedineèný, každý z nás je len èlovek.  Riadením sa 

touto myšlienkou sme sa aj v roku 2011 snažili by� èo najbližšie 

¾uïom, ktorí pomoc potrebujú. V pretrvávajúcej a nie príliš 

priaznivej  dobe poznaèenej slovom kríza, je èlovek neraz nútený 

siahnu� na dno svojich síl. Práve sociálne znevýhodnené skupiny 

¾udí sa vedia najmenej bráni� a bojova� s prekážkami, do ktorých 

sa dostanú. By� tu pre druhých a poda� im pomocnú ruku nie je 

však také jednoduché. Ako organizácia pracujúca v tre�om 

sektore, sme sa museli pracovne obraca�, aby sme mohli dopria� 

našim klientom to, èo iní berú ako samozrejmos� a na èo sú 

zvyknutí. Napriek nedostatkom financií sa nám podarilo udrža� 

chod a èinnos� neziskovej organizácie a posunú� ju tým správnym 

smerom, ale vždy bude èo zdokona¾ova�. Usilovali sme sa o mnohé 

dotácie a granty, zapájali sme sa do všetkých výziev, ktoré 

súviseli s našou prácou. Nie vždy sa nám však podarilo uspie�. 

Naše úspechy i neúspechy celý kolektív ženú dopredu, posilòujú a 

robia z nás silnejšiu a stabilnejšiu organizáciu. Preto mi dovo¾te 

poïakova� mojím kolegom, dobrovo¾níkom, partnerom, sponzorom, 

donorom a mediálnym partnerom. Iba vzájomnou spoluprácou 

všetkých týchto zložiek môžeme robi� to, èo robíme.   

S úctou,                                                                                  

                                                                              Monika Dessuet 

                                                                               riadite¾ka n.o. 
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                           redstavenie organizácie 
 
 
 
Názov organizácie:              Spokojnos�- centrum sociálnych služieb, n. o. 
Sídlo organizácie:                Jesenkého 449, 971 01 Prievidza 
Zakladate¾:                          Monika Dessuet, obec Diviaky nad Nitricou  
 
Kontakt: 
Informaèná kancelária:       046/542 00 93,  
NPDC:                                  046/38 100 30 
                                               Ciglianska cesta è.8, 971 01 Prievidza 
Webová adresa:                   www.ispokojnost.sk,  
                                               www.facebook.com/Spokojnos� 
Forma hospodárenia:          nezisková organizácia 
Štatutárna zástupkyòa:      Monika Dessuet 
 
 Spokojnos�  je nezisková organizácia, ktorá vznikla registráciou 
dòa 10. 10. 2007.  Prioritou organizácie je poskytovanie všeobecne 
prospešných služieb, so zameraním na sociálne služby,  

· Nízkoprahové denné centrum, 
· Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu, 
· Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikaèných 

technológií. 



 1.1. Idea organizácie 
 
  
 
 Naša organizácia sa zameriava na poskytovanie sociálnej služby 
znevýhodneným a vylúèeným skupinám obyvate¾ov Hornej Nitry a mesta 
Prievidza. Hlavým cie¾om je skvalitnenie života a zmiernenie nepriaznivej 
sociálnej situácie našich klientov. Služby sú zamerané prevažne na deti 
a mládež, v koneènom dôsledku na celú rodinu. Sme presvedèení, že je 
nevyhnutné pôsobenie na celý rodinný systém, aby boli hmatate¾né 
výsledky práce s jednotlivcom. Taktiež máme za cie¾ vies� otvorený dialóg 
s predstavite¾mi mesta, štátu a majoritnou spoloènos�ou, aby sa dosiahla 
prevencia, eliminácia alebo náprava sociálnej situácie znevýhodneným, 
vylúèeným alebo �ažko zdravotne postihnutým skupinám obyvate¾stva. 
Organizovaným spoloèenských akcií integraèného charakteru sa snažíme 
o aktivizáciu minoritnej skupiny, komunity, ich zaèlenenie a prijatie od 
majoritnej spoloènosti. Na pôde nízkoprahového denného centra 
aplikujeme metódy sociálnej práce, prostredníctvom ktorých pôsobíme na 
deti, mládež, rodinu a celú komunitu. 



1.2 Naplnenie cie¾ov z roku 2010 
 
 V roku 2010 sme si stanovili nieko¾ko cie¾ov, ktoré sme sa poèas 
roku 2011 snažili úspešne naplni�. Môžeme zodpovedne skonštatova�, že 
väèšinu z nich sme úspešne zrealizovali.  

· Získa� akreditáciu na odbornú èinnos� 
· Znižova� prejavy intolerancie a násilia. 
· Zvyšova� sebadôveru a sebauvedomovanie sa klientov  
· Voli� aktivity, ktoré najviac oslovia mladých ¾udí a podpori� ich 

osobitý vzrast smerom k pozitívu. 
· Podpora procesov osvojovania základných sociálnych 

a obèianskych zruèností. 
· Pomoc pri zjednocovaní rodiny, kde sa nachádza die�a s 

chronickým ochorením 
· Ovplyvni� zdravý vývoj die�a�a po fyzickej a psychickej stránke 
· Vzdeláva� aktivistov, pri h¾adaní optimálnych riešení problémov 

v sídelnej komunite 
· Cielene vstupova� do vo¾no-èasových aktivít detí a mládeže na 

sociálnom sídlisku  a tým predchádza� sociálno-patologickým 
javom  

· Vzdeláva� a zabezpeèova� prístup k informáciám  
· Nauèi� detských klientov vníma� pozitívne vzory a vedie� 

rozlišova� medzi dobrom a zlom  
· Nauèi� klientov by� zodpovednými, èestnými a samostatnými  

a vníma� bohatstvo ako prostriedok, nie ako cie¾  
· Nauèi� klientov vníma� vlastnú hodnotu napriek svojim 

odlišnostiam  
· Nauèi� klientov rešpektova� a prijíma� plnohodnotné osobnosti 
· Spolupracova� s lektormi z oblasti psychológie, sexuológie pri 

práci s jedincom  
 



1.3 Aktivity pod záštitou Spokojnosti n.o. 
 

· Karneval na ¾ade III.- Cie¾om tejto akcie bola integrácia 
obyvate¾ov sídliska na Ciglianskej ceste do spoloèenského života 
obyvate¾ov mesta Prievidza a Hornej Nitry. Zamerali sme sa na 
zlepšovanie postavenia každého jedinca v spoloènosti. Pomáhali 
sme im objavova� v sebe kvality, veri� si, upevòova� si 
sebavedomie rôznorodou èinnos�ou. Tohto podujatia sa zúèastnili 
tak obyvatelia sociálneho sídliska, ako aj mnohí obyvatelia okolia 
Prievidze. 

 
· Výstava - Dòa 13. mája 2011 bola  slávnostne otvorená výstava o 

práci neziskovej organizácii Spokojnos� za roky 2008 - 2011. 
Cie¾om bolo odprezentova� širokej verejnosti èinnos� n.o. 

 
· Tancujúce tekvice IV – Kultúrno-zábavná akcia integraèného 

charakteru, ktorej sa zúèastnili naši klienti, ale aj obyvatelia 
Prievidze a jej okolia. 
 

· Benefièný koncert  - Dòa 20.11. 2011 sa tradiène konal Benefièný 
koncert pod názvom Srdce na dlani.  Pozvanie prijali acappella  
Fragile, Akordeonika zo ZUŠ Bojnice, a Laura Belicová. Pri tejto 
príležitosti bola opä� nahlásená verejná zbierka na pomoc 
zdravotne �ažko postihnutým de�om. 

Z verejnej zbierky nahlásenej pri príležitosti Benefièného koncertu 2010 

sme zakúpili dvom �ažko zdravotne postihnutým de�om zdravotné 

pomôcky, ktoré pomohli ku skvalitneniu ich života i 

celkového zdravotného stavu. Dajanke Zeliezkovej sme odovzdali 

odhlieòovací prístroj – prístroj sme odovzdali 1.2.2011 v deò sv. Valentína. 

Bol zakúpený z verejnej zbierky Benefièného koncertu 2010 a tiež z darov 

od sponzorov. Jankovi Florišovi sme odovzdali invalidný koèík – pri 

príležitosti Medzinárodného dòa detí 1.6.2011. Koèík bol zakúpený 

z verejnej zbierky Benefièného Koncertu 2010 a s pomocou sponzorov. 



1.4  Priority organizácie do roku 2012 
 
· Odborné a kvalifikaèné vzdelávanie zamestnancov, 

profesionalizácia a zvyšovanie úrovne poskytovaných služieb 

· Udržanie doterajšej klientely a získavanie nových potencionálnych 

klientov 

· Informovanie verejnosti o problémoch cie¾ovej skupiny 

prostredníctvom blogov, tlaèových médií a verejnej diskusie. 

· Obèiansky diskurz so širokou verejnos�ou o èinnosti organizácií 

pracujúcich v tre�om sektore 

· Zameranie sa nie len na jednotlivca, ale klás� dôraz najmä na prácu 

s rodinným systémom 

· Zachovanie tradièných aktivít realizovaných n.o. 

· Získavanie nových dobrovo¾níkov a ich následné vzdelávanie 









                       ízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu  
 
 
 
 Naše „Céèko“, ktoré poskytuje nízkoprahovo ladené sociálne 
služby, funguje už od roku 2009. Je etablované priamo na miesto, kde je 
najväèší výskyt sociálno-patologických javov, a to na perifériu mesta 
Prievidze, konkrétne sociálne sídlisko na Ciglianskej ceste. Toto sídlisko je 
vyèlenené na okraj mesta a prevažné percento obyvate¾ov je sociálne 
znevýhodnených, resp. vylúèených, nachádzajú sa v hmotnej alebo 
sociálnej núdzi a majú obmedzený prístup k bežne dostupným sociálnym 
službám.  
Primárnym cie¾om a prioritou zariadenia je prevencia, eliminácia alebo 
odstránenie sociálnej patológie detí a mládeže, prostredníctvom aktívneho 
trávenia vo¾ného èasu ale aj odborné a úèinné riešenie problémov 
prostredníctvom metód sociálnej práce.  



2.1 Cie¾ová skupina 
 

· Pracujeme s cie¾ovou skupinou mladých ¾udí, pre ktorých je 
útoèiskom a druhým domovom „ulica“. Snažíme sa o vytvorenie 
bezpeèného a dôverného prostredia, ako správnej a prijate¾nej 
alternatívy. Našou primárnou cie¾ovou skupinou sú deti a mládež 
vo veku od 6 rokov, prevažne obyvatelia sociálneho sídliska, 
ktorých rodiny sú z rôznych dôvodov sociálne znevýhodnené. 
V roku 2011 sme pocítili potrebu klientov, prispôsobova� sa ich 
potrebám. Keïže neustále bojujeme s nedostatkom priestoru, ale 
zároveò poci�ujeme nárast klientov, museli sme prispôsobi� èasový 
harmonogram všetkým cie¾ovým skupinám. Ako pozitívum, by 
sme vyzdvihli fakt, že klienti, ktorí naše centrum navštevovali pri 
jeho zaèiatkoch, si aj dnes, (napriek tomu, že sa pres�ahovali do 
iných èastí mesta, alebo majú iné záujmy) k nám nájdu cestu 
a prichádzajú èi už z dôvodu, že potrebujú pomoc alebo len tak, z 
nostalgie.  

· Uvedomujeme si tiež, že efektívna intervencia nie je dostatoène 
úèinná len pri individuálnom riešení problému a práve preto sú 
našou sekundárnou cie¾ovou skupinou celé rodiny s de�mi. 
Snažíme sa do procesu socializácie zapája� všetky zainteresované 
subjekty, deti aj rodièov, resp. všetkých rodinných príslušníkov, 
a to organizovaním aktivít a ponúkaním služieb aj dospelým 
obyvate¾om sídliska. V predchádzajúcom roku sa nám podarilo 
zorganizova� nieko¾ko akcií, ktoré boli komplexne zamerané na 
celé rodiny. Uskutoènili sme mnoho projektov pre rodiny s de�mi 
a vytvorili sme priestor pre aktivity dospelých klientov, získali sme 
si u mnohých z nich dôveru, èo napomáha efektívnejšiemu riešeniu 
krízových situácií. 

· Pracujeme s rómskym etnikom, majoritnými obyvate¾mi i 
zmiešanými rodinami. Naším cie¾om je harmonizácia vz�ahov, 
eliminovanie intolerancie a rasovo motivovaných prejavov medzi 
majoritnou a minoritnou èas�ou obyvate¾stva. Našu prácu môžeme  

 tiež nazva� komunitnou sociálnou prácou a prijatie 

a akceptovanie celej komunity bolo najzložitejším a najvýznamnejším 

krokom predchádzajúcich období nášho pôsobenia. Dnes nás už obyvatelia 

sídliska berú ako svoju  



každodennú súèas�, vedia o možnostiach a službách, ktoré im 
centrum ponúka. 

 
· Za ïalšiu cie¾ovú skupinu považujeme samotných zamestnancov 

NPDC. Od roku 2009 funguje v našom zariadení chránené 
pracovisko pre �ZP osoby. Zo skúseností vieme, že práve ¾udia, 
ktorí na vlastnej koži pocítili núdzu, hendikep alebo prežili �ažké 
životné situácie, vedia najviac otvori� svoje srdcia a by� oporou 
tým, ktorí to najviac potrebujú. 

  

2.2 Spolupráca 
 
 K kvalitnej a úspešnej sociálnej intervencií patrí aj aktívna 
spolupráca so všetkými zainteresovanými subjektmi. Pravidelne 
komunikujeme so všetkými úèastníkmi procesu socializácie jedinca, 
získavame a aj ïalej poskytujeme informácie o situácií, v ktorej sa klient 
nachádza. Aby sme mohli úspešne pomáha�, snažíme sa zmobilizova� 
všetky dôležité subjekty sociálnej pomoci. 
 Naša ve¾ká vïaka patrí, ÚPSVaR v Prievidzi, najmä oddeleniu 
sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately, ŠZŠ internátnej 
v Prievidzi, ostatným základným školám v Prievidzi, mestskej polícií, 
Mestskému úradu, CVC v Prievidzi, KaSS Prievidza a pod. 
Uskutoèòujeme pravidelnú komunikáciu s týmito subjektmi, aby sme 
efektívne postupovali k náprave, resp. vyriešeniu nepriaznivej situácie 
klienta.  



2.3 Sociálne služby poskytované v „C“éèku 

 
· Sociálne poradenstvo, práva a právom chránený záujem, 

právne poradenstvo 
 

Poskytovanie vyššie uvedených služieb sa uskutoèòuje pravidelne, každý 
pracovný deò, okrem pondelka, v doobedòajších hodinách. Sociálne 
poradenstvo je zamerané prevažne na zorientovanie klienta v krízovej 
situácií, komunikácia s inštitúciami, riešenie nepriaznivej alebo krízovej 
situácie, sprostredkovanie následnej pomoci alebo sprevádzanie klienta. Pri 
uplatòovaní práv a právom chránených záujmov ide prevažne o pomoc 
s úradnými listinami, žiadosti do zamestnania a pod. 
Poskytujeme tiež sprostredkovanie právneho poradenstva prostredníctvom 
externého právnika. V roku 2011 sme sa tešili nárastu poètu klientov, ktorí 
využívali naše služby. Sme radi, že si k nám našli cestu, klienti sú 
informovanejší o možnostiach a vedia, že sa môžu pri probléme na nás 
obráti�. 
 

· Materiálna pomoc a poskytovanie ošatenia 
 

V zariadení sa pravidelne jeden krát v mesiaci koná poskytovanie ošatenia. 
Klienti si vytvorili návyk a túto službu radi využívajú. Taktiež sú nám 
nápomocní pri realizácií poskytovania ošatenia, pomáhajú nám 
s prenášaním vriec, upratovaním a pod. Ich participácia je pre nás 
významným faktorom do budúcnosti. V roku 2011 sme taktiež zaèali 
s poskytovaním potravinovej pomoci za spolupráce potravinovej banky 
prostredníctvom neziskovej organizácie Charita sv. Vincenta v Prievidzi. 
Aj takáto forma pomoci, je pre klientov prínosom a pomocou.  



· Psychologické poradenstvo 
 

Ako významný krok roku 2011,  by sme mohli oznaèi� aktívne 
poskytovanie psychologického poradenstva priamo u nás v nízkoprahovom 
centre. V predchádzajúcich obdobiach sme poradenstvo poskytovali 
prostredníctvom externého psychológa. Klienti si k našej novej 
psychologièke, ve¾mi rýchlo našli cestu a dnes poskytuje poradenstvo 
pravidelne vždy v piatok doobeda, resp. pod¾a potreby klienta.  
 

· Terénna sociálna práca 
 
Keïže sa naše centrum nachádza priamo v prirodzenom prostredí 
klientely, berieme za samozrejmé uskutoèòovanie terénnej sociálnej práce. 
Mnoho z klientovho života sa odohráva práve „na ulici“ a pre efektívnu 
pomoc prichádzame my za našimi klientmi do ich prirodzeného 
každodenného prostredia. Uskutoèòujeme monitoring klientov, rozhovory, 
organizujeme mnoho aktivít v exteriéri. Taktiež po dohode s ÚPSVaR, 
poèas školského roka kontrolujeme záškoláctvo a jednotlivé prípady 
konzultujeme so sociálnymi kurátormi oddelenia sociálno-právnej ochrany 
detí a sociálnej kurately.  
      K našim každodenným službám patrí tiež situaèná a krízová 
intervencia, rozhovory a diskusie na rôzne spoloèenské problémy a pod.  



2.4 Aktivity realizované „C“éèkom  
 

· Zimné prázdniny v centre- aktívne trávenie vo¾ného èasu poèas 
zimných prázdnin,  ako rôzne aktivity v interiéry ale aj výlety a hry 
vonku. 

 
· Valentín v centre- príjemné posedenie s de�mi a odovzdávanie 

valentínskych odkazov pre tých, ktorých majú radi. A na záver 
nemohla chýba� diskotéka. 

 
· Vystúpenie pri príležitosti MDŽ - deti si pripravili program pre 

Združenie zdravotne postihnutých v Prievidzi. Tancovali, spievali, 
recitovali a zožali ve¾ký úspech. 

 
· Marec - mesiac knihy- èítanie rozprávkových knižiek, priblíženie 

knihy záujmu klientov a tiež sme sa zamerali na aktívne poèúvanie 
klientov pri èítaní. 

 
· Darovanie DVD prehrávaèa- urobili sme rados� nášmu klientovi 

Patrikovi, ktorý je našim stabilným pomocníkom. 
 

· Jarné upratovanie na Ciglianskej ceste – obyvatelia sídliska 
reagovali na výzvu pani primátorky mesta a za našej spolupráce si 
poupratovali svoje okolie. 

 
· Rómsky bašavel- vystúpenia rómskych talentov, temperamentná 

hudba, tanec, spev, guláš a toto všetko sme zorganizovali pri 
príležitosti Medzinárodného dòa Rómov. 

 
· Burza na UKF v Nitre- zapojili sme sa do burzy s výrobkami 

našich šikovných detí. 



· Výlety po okolí- pekné poèasie vždy využijeme na prechádzky 
a výlety po okolí sídliska spojené so spoznávaním prírody. Cie¾om 
je zbližovanie klientov a sociálnych pracovníkov 

 
· Hry a tanec v centre- tanec a hra je prirodzenou a najob¾úbenejšou 

aktivitou našich klientov, cie¾om je rozvoj pohybových zruèností 
a kreativity 

 
· Deò matiek – deti si pripravili pre svoje mamièky malý kultúrny 

program a vyrobili kvetinky a priania. Oslava tohto dòa nie je pre 
našich klientov bežná, cie¾om bolo prehåbi� citové puto medzi 
matkou a jej die�a�om 

 
· Spoloèenské hry – náuèná èinnos� spojená so zábavou 

 
· Douèovanie v centre- douèovanie sa uskutoèòuje pravidelne pod¾a 

potrieb klientov každý deò, ale tiež pri konci školského roka 
a poèas prázdnin, pomoc pri príprave detí na reparáty, prijímacie 
skúšky 

 
· Predškolská príprava- uskutoèòuje sa denne v doobedòajších 

hodinách ako príprava detí v predškolskom veku na nástup do 
prvého roèníka. Zamerané na motoriku, sústredenos�, pamä�. 

 
· Open plant- boli sme pozvaní spoloènos�ou Slovenské elektrárne, 

a.s. – èlen skupiny Enel na deò otvorených dverí. Naše deti si 
pripravili pestrý kultúrny program, s ktorým vystúpili. Akcie sa 
zúèastnili rodiny s de�mi z nášho sociálneho sídliska. 



· Školenie zamestnancov v BB- naši zamestnanci sa zúèastnili 
školenia poriadaného Asociáciou nízko-prahov na Slovensku. 
Neustále sa snažíme zvyšova� kvalifikáciu a odbornos� 
pracovníkov. 

 
· Opekanie - poèas letných dní pravidelne uskutoèòujeme výlety 

spojené s opekaèkami. 
 

· Kultúrou proti nekultúre - zúèastnili sme sa akcie na podporu 
mladých talentov z nášho okresu a predviedli sa aj naši klienti 
tancom a spevom. 

 
· Futbalové tréningy a turnaje - futbal je jednou z najob¾úbenejších 

aktivít našich chlapcov a práve preto sa im snažíme pri tejto hre 
napomáha� k tímovej práci, zodpovednému prístupu a korektnému 
správaniu voèi kamarátom. 

 
· Stolnotenisové turnaje - tento šport bol v roku 2011 

najob¾úbenejším u všetkých vekových kategórií 
 

· Cirkus Medrano - umožnili sme rodinám s de�mi zaži� 
neopakovate¾ný zážitok v medzinárodnom cirkuse. Cie¾om je 
ukáza� na možnosti rodiny ako spolu trávi� vo¾ný èas. 

 
· Arteterapia - uskutoèòuje sa pravidelne a význam kresieb 

vyhodnocuje naša interná psychologièka 
 

· Prevenèný program drogy - realizovali sme ho pomocou 
prevenèného dokumentu, súèas�ou bola diskusia s najviac 
ohrozenou cie¾ovou skupinou klientov 

 
· Manuálna zruènos�-  aktivity sa uskutoèòujú prevažne s klientmi 

vo veku do 12 rokov, vyrábajú sa rôzne výrobky, výzdoba centra 
a trénuje sa jemná motorika klientov.  



· Interný projekt „Môj svet“- tvorba komixu, kedy klienti formou  
komixu prezentovali svoje názory na spoloèenské témy ako 
diskriminácia, životné ciele a pod.  

 
· Prevenèný program „šikana“- prostredníctvom prevenèného 

dokumentu a diskusie s klientmi na túto patologickú tému. 
 

· Výlet v Bojniciach- výlet spojený s poznávaním svojho okolia 
a zábavou 

 
· Rozlúèka so školským rokom- pri príležitosti ukonèenia školského 

roka. Deti sa nám pochválili svojimi vysvedèeniami a zabavili sa 
pri dobrej hudbe a rôznych sú�ažiach.  

 
· Rozlúèka s prázdninami- akcia podobného charakteru, rozlúèka 

s letom a prázdninami 
 

· Psychologické cvièenia-  realizované jeden krát do týždòa našou 
psychologièkou, sú zamerané na rozvoj sociálnych zruèností 
klientov.  

 
· Poznaj iných, poznaj sám seba- zúèastnili sme sa prezentácie 

stredných škôl a mládežníckych organizácií v okrese  
 

· Interný projekt “Pohni kostrou“- športová aktivita zameraná na 
aktívne trávenie vo¾ného èasu a odbúranie negatívnych emócií 
prostredníctvom fyzickej aktivity. 

 
· Konferencia drogy a alkohol- prevenèný program organizovaný 

Regionálnym kultúrnym centrom v Prievidzi, ktorého sme sa 
zúèastnili spolu s našimi klientmi. 



· Interný projekt „Naše kino“- realizovaný jeden krát týždenne, 
pozeranie filmov pod¾a výberu klientov a raz mesaène prevenèný 
dokument. 

 
· Interný projekt „Ladies night“- zameraný na aktivity ob¾úbené 

dievèatami ako napr. kozmetika, make-up a pod., každá aktivita 
obsahuje pod tému ako sexuálna výchova, prevencia sexbiznis, 
materstvo, vz�ahy a pod. 

 
· Interný projekt „Cvième v rytme“- aktívne cvièenie zamerané na 

odbúranie negatívnej energie, stresu a možnos� relaxu pre klientov 
so sociálne slabých rodín. 

 
· Workshop s taneèníkom Fizzym – zúèastnili sme sa ho s našimi 

malými breakermi, ide prevažne o problémových chlapcov a táto 
aktivita slúžila ako motivácia pre prácu na sebe.  

 
· Taneèné tréningy – tanec je jednou z najob¾úbenejších aktivít 

našich klientov. Snažíme sa sprostredkova� pre klientov možnos� 
prezentova� sa na rôznych kultúrnych akciách. 

 
· Mikuláš na námestí v Prievidzi a v SC KORZO- s klientmi sme sa 

zúèastnili akcií organizovaných mestom Prievidza a SC KORZO, 
kde sa deti prezentovali svojimi vystúpeniami. 

 
· Darèek pre naše deti- v predvianoènom období sme naše deti 

potešili novým LCD televízorom, na ktorom sme pozerali tradièné 
vianoèné rozprávky, šlo o navodenie vianoènej atmosféry 

 
· Výroba výrobkov na predvianoèné trhy –klienti tvorili darèeky a 

výrobky pre návštevníkov nášho prezentaèného stánku na námestí 
v Prievidzi. 

 
· Predvianoèné trhy- poèas troch dní sme prezentovali èinnos� našej 

n.o. na Predvianoèných trhoch na Námestí slobody v Prievidzi.  



· Mikulášsky veèierok v centre- Mikuláš, èert a anjel nezabudli ani 
na naše deti, ktoré si pre nich pripravili bohatý kultúrny program. 

 
· Anjelské Vianoce- projekt zameraný na potravinovú pomoc 

sociálne slabým rodinám s de�mi, podporovaný z projektu Darujte 
Vianoce z nadácie Orange. 

 
· Prievidzský basketbal- dostali sme darom pre našich klientov 

vstupenky na basketbalový turnaj a zúèastnili sme sa jedného zo 
zápasov.  Využili sme to ako možnos� trávenia vo¾ného èasu. 

 
· Mikuláš pre �ZP detièky– nezabudli sme ani na choré detièky 

z OZ DOMINO a aj pre ne sme zorganizovali Mikulášsky veèierok. 
 

· Písanie blogov a èlánkov do regionálneho týždenníka 
Prievidzsko- všetci zamestnanci sa zapájajú do písania týchto 
blogov a èlánkov, ktoré sú vždy zamerané na sociálne problémy 
spoloènosti. 



2.5 Tí, ktorí sú tu pre klienta 



2.6 Sociálne služby v grafe 
 

TABU¼KA 1 / POÈET VYKONANÝCH SOCIÁLNYCH 
PORADENSTIEV ZA ROK 2011 

 
 

mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Poèet 
poradenstiev za 
mesiac spolu 

10 6 14 10 24 13 8 4 14 9 11 11 

 
V priemere za rok bolo poskytnutých 11,166 sociálnych poradenstiev 
mesaène. 
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TABU¼KA 2 / POÈET VYKONANÝCH PRÁVNYCH 
PORADENSTIEV ZA ROK 2011 
 

mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Poèet 
poradenstiev za 
mesiac spolu 

1 1 0 0 2 3 1 0 1 1 0 1 

 
V priemere za rok bolo poskytnutých 0,916 právnych poradenstiev 
mesaène. 
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TABU¼KA 3 / POSKYTNUTÁ FINANÈNÁ POMOC - pôžièka ZA 
ROK 2011 

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

 
0 

 
0 

 
3 

 
4 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
V priemere za rok bola finanèná pomoc poskytnutá 0,583 klientom. 
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TABU¼KA  4 A /  POÈET NÁVŠTEV NÍZKOPRAHOVÉHO 
DENNÉHO CENTRA ZA ROK 2011 
 

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

282 362 437 289 574 463 546 496 393 390 397 241 

v priemere 
na deò 

18,8 21,3 21,9 20,6 30,2 30,9 34,1 29,2 32,8 24,4 25 22 
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TABU¼KA  4 B /  POÈET NÁVŠTEV NÍZKOPRAHOVÉHO 
DENNÉHO CENTRA ZA ROK 2011 

 
mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
v priemere 
na deò 

18,8 21,3 21,9 20,6 30,2 30,9 34,1 29,2 32,8 24,4 25 22 
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TABU¼KA 5 / POSKYTNUTÁ MATERIÁLNA POMOC - ošatenie 
ZA ROK 2011 
 

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

120 57 85 88 75 80 61 77 83 122 117 125 

 

V priemere za rok bola materiálna pomoc poskytnutá 90,833 klientom 
mesaène. 
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TABU¼KA  6 /  KRÍZOVÁ  INERVENCIA - POÈET ZA MESIAC 
ZA ROK 2011 
 

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

0 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 

 
V priemere za rok sa riešilo 0,583 prípadov mesaène. 
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TABU¼KA  7 /  POTRAVINOVÁ POMOC - CHARITATÍVNA 
POMOC ZA ROK 2011 

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

0 0 161 179 32 0 0 0 113 124 65 245 

 
V priemere za rok bola potravinová a charitatívna pomoc poskytnutá 
76,583 klientom mesaène. 
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ROK 2010 PRIEMER 

SOC. PORADENSTVO 8,33 

PRÁV. PORADENSTVO 1,58 

FINANÈNÁ POMOC 0,58 

DENNÁ NÁVŠTEVNOS� NPDC 23,46 

TABU¼KA 7A / PRIEMERNÉ  VYHODNOTENIE  NPDC  ZA  ROK  
2010 

 
2%1%

31%

64%

2%



TABU¼KA 7B / PRIEMERNÉ  VYHODNOTENIE  NPDC  ZA  ROK  
2011 
 

 ROK 2011 PRIEMER 
SOC. PORADENSTVO 11,17 

PRÁV. PORADENSTVO 0,92 

FINANÈNÁ POMOC 0,58 

DENNÁ NÁVŠTEVNOS� NPDC 25,93 

MATERIÁLNA 
POMOC 

90,75 

KRÍZOVÁ INTERVENCIA 0,58 
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POROVNANIE  r. 2010 / 2011 
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Aktíva  Rok 2010   Rok 2011  

Dlhodobý hmotný majetok                       -                           -     

Ocenite¾né práva                3 357                    3 357     

Drobný dlhodobý hmotný majetok                       -                           -     

Odpisy                       -                           -     

Poh¾adávky z obchodného styku                   800                           -     

Finanèný majetok: hotovos�                   136                    3 064     

Finanèný majetok: bankové úèty                1 921                    5 705     

Náklady budúcich období                     42                         42     

Aktíva spolu                6 256                  12 168     

      

 

Pasíva  Rok 2010   Rok 2011  

Základné imanie                1 054                    1 054     

Hospodársky výsledok minulých rokov -           17 310     -           29 544     

Výsledok hospodárenia za bežné úètovné obdobie -           12 233     -           11 614     

Záväzky z obchodného styku                   221                       117     

Záväzky voèi zamestnancom                2 365                           -     

Zúètovanie s inštitúciami sociálneho zabezpeèenia                1 303     -                    8     

Ostatné záväzky              30 856                  51 771     

Záväzky zo sociálneho fondu                       -                       392     

Pasíva spolu                6 256                  12 168     

 

                          inanèná správa Spokojnosti n.o. za rok 2011 



 
 Hlavná   Podnikate¾ská  

 nezdaòovaná   zdaòovaná  Náklady 

 èinnos�   èinnos�  

 Spolu   Rok 2010  

Spotreba materiálu                4 393                      4 393                    6 368     

Spotreba energie                1 109                      1 109                       450     

Opravy a udržiavanie                   411                         411                       422     

Cestovné                2 246                      2 246                    2 568     

Náklady na reprezentáciu                       -                             -                           2     

Ostatné služby              19 986                       800                  20 786                  22 031     

Mzdové náklady              43 961                    43 961                  32 038     

Zákonné sociálne poistenie              13 591                    13 591                  10 589     

Zákonné sociálne náklady                2 362                      2 362                    2 036     

Ostatné dane a poplatky                   130                         130                         97     

Úroky                       -                             -                         36     

Iné ostatné náklady                       7                             7                         28     
Odpisy dlhodobého nehmotného 
a hmotného majetku                       -                             -                           -     

Náklady spolu              88 196                       800                  88 996                  76 665     

 

 Hlavná   Podnikate¾ská  

 nezdaòovaná   zdaòovaná  Výnosy 

 èinnos�   èinnos�  

 Spolu   Rok 2010  

Tržby za služby                5 578                       800                    6 378                    2 448     

Úroky                       1                             1                           1     

Prijaté dary                     38                           38                    2 175     
Prijaté príspevky od iných 
organizácií              65 946                    65 946                  54 987     
Prijaté príspevky od fyzických 
osôb                       -                             -       
Príspevky z podielu zaplatenej 
dane                2 134                      2 134                    2 189     
Prijaté príspevky z verejných 
zbierok                2 885                      2 885                    2 632     

Výnosy spolu              76 582                       800                  77 382                  64 432     

          
Hospodársky výsledok pred 
zdanením -            11 614                            -     -            11 614     -            12 233     

Daò z príjmov                       -                           -                           -                           -     
Výsledok hospodárenia po 
zdanení -            11 614                            -     -            11 614     -            12 233     

 



Preh¾ad o príjmoch pod¾a zdrojov a pôvodu v EUR 

 

   Suma  

Slovenské elektrárne                   800     

Nadácia Orange                   700     

Mesto Prievidza                4 200     

Dary od jednotlivcov                   250     

Príspevky od jednotlivcov                5 464     

Ostatné              65 968     

Spolu              77 382     

 

Preh¾ad o príjmoch pod¾a zdrojov a pôvodu v EUR 

Na programy organizácie              21 942     

Na správu organizácie              55 440     

Spolu              77 382     
 

Stav majetku a záväzkov neziskovej organizácii k 31.12.2011 
Základné imanie organizácie predstavuje 1054 eur. 
Záväzky neziskovej organizácie k 31.12.2011 predstavujú sumu 52278 eur,  
poh¾adávky sú vo výške 0 eur. 
 
Celkové výdavky organizácie v roku 2011 
Celkové výdavky organizácie za rok 2011 dosiahli výšku 88 996 eur. 
Výsledok hospodárenia je - 11 614 eur.  



Štruktúra výdavkov 

 

Výdavky na poskytnuté granty              17 569     

Výdavky na vlastné programy              44 123     

Výdavky na správu organizácie              27 304     

Spolu              88 996     

Štruktúra výdavkov na správu organizácie 

Cestovné                8 364     

Prevádzka organizácie                1 258     

Ostatné výdavky               17 682     

Spolu              27 304     
 



                   dentifikácia a personálne zabezpeèenie organizácie 
 
 
 
Èlenovia správnej rady organizácie: 
Štatut. zástupkyòa organizácie: Monika Dessuet 
Predseda správnej rady:             Jozef Michalík 
Podpredseda správnej rady:       RNDr.Miroslava Michalíková 
Èlen správnej rady:                    Ing. ¼udovít Trybula 
Revízor správnej rady:               Eva Hájovská 
 
 
Štatut. zástupkyòa n. o.:         Monika Dessuet 
Revízor:                                    Eva Hájovská 
Projektový manažér:              Monika Šebová 
PR manažér:                            Mária Gromová 
Administratívny pracovník:   Darina Kuricová 
Pomocný admin. pracovník:   Erich Dessuet 
Vedúca NPDC:                        Miriam Mališová 
Psychologièka:                         Mgr. Eva Kubíková 
Sociálny pracovník:                Mgr. Roman Filkorn 
Sociálny pracovník:                Jozef Michalík 
Vychovávate¾:                         Lýdia Klátiková 
Vychovávate¾:                         Marek Klátik 
Vychovávate¾:                         Štefan Krátky 
Vychovávate¾:                         Anna Hlavatá 
   
Nezisková organizácia eviduje ku koncu roku 2011 66 registrovaných 
dobrovo¾níkov. 



                                                 oïakovanie  
 
 
Generálny partneri 

                  
 

   

   
 
 
Mediálny partneri 

          
 

      
 
 
Partneri 

               

 

            

 

    
35



Sponzori 
 

          
 
 
 
 
MIKI Bar Prievidza                                            Tretí sektor 
Pekáreò Cíge¾-p. Belaòová                                 Charita sv. Vincenta, n.o. Prievidza 
JUDr. Peter Keltoš Bratislava                            OZ Š�astie si Ty! Prievidza 
RNDr. Miroslava Michalíková Bratislava         OZ Domino Prievidza 
Helena Drexlerová Prievidza                             OZ Maruška  Prievidza 
Ivana Struhárová Prievidza                                SZZP Prievidza  
Jaroslav Kotrík Prievidza                                   Centrum vo¾ného èasu Prievidza 
Michaela Pastieriková Prievidza 
Vojtech Bartko Prievidza 
Eva Moèiariková Prievidza 
Ivan Biòovský Prievidza 
Jaroslav Èauder Prievidza 
Pavol Remiáš Prievidza 
Marián Ondáš Prievidza 
Milan Gross Prievidza 
Mária Melicherèíková Prievidza 
Michal Tóth Prievidza                                                  
 
 
 
 
 

                                                 Úctivo ïakujeme.... 




