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Úvod 

Nezisková organizácia SPOKOJNOSŤ, založená v roku 2007 

je organizácia zameraná na poskytovanie všeobecne 

prospešných sociálnych služieb. Svoju činnosť vykonáva 

v rámci nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu. 

Hlavné aktivity sú orientované na prácu s deťmi a mládežou 

ohrozenými sociálnym vylúčením, v konečnom dôsledku 

s rodinou ako celkom. Zmyslom našej práce je vypĺňať 

zmysluplne voľný čas detí a mládeže, budovať vzájomné 

vzťahy detí a mládeže z rôzneho sociálneho prostredia, viesť 

ich k tolerancii, vzájomnému rešpektu a budovaniu vlastnej 

identity. Dávame priestor k formovaniu osobnosti, 

k otvoreným otázkam a diskusiám. Aktivity sú zamerané na 

podporu a rozvoj športového, umeleckého a pohybového 

talentu. 

Pracujeme s deťmi od 5 do 14 rokov, mládežou od 15 do 18 

rokov, mladými ľuďmi od 19 do 30 rokov, s celou rodinou. Pri 

našej práci nám pomáhajú dobrovoľníci, ktorí sú nápomocní 

pri zvládnutí náročnosti pravidelných aktivít. Spolupracujeme 

s mimovládnymi organizáciami, verejnými inštitúciami, 

s mestom Prievidza, ZUŠ a CVČ. 

Správna rada n.o.: 

Predseda správnej rady: Jozef Michalík 

Podpredseda správnej rady: Helena Drexlerová 

Štatutárna zástupkyňa: Monika Dessuet 

Člen správnej rady: RNDr. Miroslava Michalíková 

Revízor: Eva Hájovská 
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Aktivity 

 

V roku 2013 nezisková organizácia  zrealizovala niekoľko 

tradičných podujatí. Organizovaním aktivít integračného 

charakteru sa snažíme o spojenie všetkých vekových kategórií, 

detí a mladých ľudí mesta Prievidza s cieľom odstrániť zažité 

stereotipy, predsudky a iné prejavy intolerancie.  

 

 

 
 
Integrácia marginalizovaných obyvateľov do spoločenského 

života a diania občanov mesta Prievidza. 
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Májové popoludnie plné tanca, lásky a nežného pohladenia 

v podobe hudby. Hlavný hosť bola nezabudnuteľná Mária 

Čírová. 
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Pre všetky deti, sme pripravili  na posledný predškolský 

víkend  celodenný program plný zábavy a hier. Deň sa niesol v 

znamení veselej nálady s milými  ľuďmi a úžasnými 

účinkujúcimi. 
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Zábavno-strašidelné popoludnie, plné dobrej nálady a 

zaujímavého kultúrneho programu. Opäť sme hľadali 

najkrajšiu strašidelnú masku a tekvičku, ktorú sme odmenili 

zaujímavými cenami.  

Taktiež sme pripravili súťaž  o najväčšiu tekvicu a najkrajšie 

vyrezanú tekvicu.  
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V nedeľu 24. novembra 2013 sa konal v Piaristickom kostole 

v Prievidzi Benefičný koncert zameraný na pomoc deťom a 

ich rodinám. Pomáhať rodinám v núdzi vnímame ako naše 

hlavné poslanie. Prostredníctvom verejnej zbierky sme 

pomohli tým, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii. 

 

Na koncerte sa konala verejná zbierka, ktorú zaregistroval 

Obvodný úrad Prievidza odbor všeobecnej vnútornej správy 

dňa 9.9.2013 pod evidenčným číslom ObÚ - PD -OVVS - 

2013/08457-002  
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Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu 

Naše „Céčko“, ktoré poskytuje nízkoprahovo ladené sociálne 

služby je etablované priamo na mieste, kde je najväčší výskyt 

sociálno-patologických javov a to na periférií mesta Prievidza. 

Prevažné percento obyvateľov je sociálne znevýhodnených, 

resp. vylúčených, nachádzajú sa v hmotnej alebo sociálnej 

núdzi. Nami poskytované sociálne služby vykonávame 

abulantnou formou. Prioritou zariadenia je primárna a 

sekundárna prevencia, eliminácia alebo odstránenie sociálnej 

patológie detí a mládeže, prostredníctvom aktívneho trávenia 

voľného času, ale aj odborné a účinné riešenie problémov 

prostredníctvom metód sociálnej práce. Vykonávame sociálnu 

prácu s jednotlivcom, so skupinou, s rodinou a s rodinou, 

v ktorej je dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím. 

Z demografického hľadiska vykonávame sociálnu prácu 

s deťmi, s mladistvými a s dospelou populáciou. Primárnou 

cieľovou skupinou sú deti a mládež zo sociálneho sídliska vo 

veku od 5 rokov pochádzajúce prevažne z rodín, ktoré sú 

sociálne znevýhodnené a ohrozené sociálnym vylúčením. 

Zároveň pracujeme s mladistvými, pričom sa hlavne 

zameriavame na prevenciu vzniku sociálno-patologických 

javov. Snažíme sa o vytvorenie bezpečného a dôverného 

prostredia, ako správnej a prijateľnej alternatívy pre všetkých 

návštevníkov. Snažíme sa prispôsobiť aktivity potrebám 

klientov nakoľko za 4 roky existencie NPDC nám dorastajú 

a menia sa ich osobnosti. Vytvorili sme novú konzultačnú 

miestnosť, kde realizujeme sociálno – psychologické 

poradenstvo nielen pred obyvateľov sociálneho sídliska, ale aj 

pre širokú verejnosť. Uvedomujeme si tiež, že efektívna 

intervencia nie je dostatočne účinná len pri individuálnom 

riešení problému a práve preto sú našou sekundárnou cieľovou 

skupinou celé rodiny s deťmi. Do procesu socializácie 

zapájame nielen deti, rodičov, ale i všetkých rodinných  
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príslušníkov. Cieľom je vytvorenie harmonickej spoločnosti 

bez rozdielov, intolerancie a rasovo motivovaných prejavov. 

Prijatie a akceptovanie celej komunity bolo najzložitejším 

a najvýznamnejším krokom komunitnej sociálnej práce za 

posledné obdobia nášho pôsobenia. Dnes môžeme hrdo 

vyhlásiť, že obyvatelia sídelnej komunity nás prijali medzi 

seba a stali sme sa súčasťou ich života. Základné sociálne 

poradenstvo je zamerané prevažne na pomoc pri zorientovaní 

sa klienta v danom probléme, krízovej situácií, hľadanie 

možností riešenia, komunikácia s klientom a jeho distribúcia 

do ďalších inštitúcií efektívnej pomoci, riešenie nepriaznivej 

alebo krízovej situácie, sprostredkovanie následnej pomoci 

alebo sprevádzanie klienta. Rodinné poradenstvo je zamerané 

na riešenie rodinných a sociálnych problémov, výchovnú 

starostlivosť rodín, v ktorých je závažne ohrozená alebo vážne 

narušená výchova dieťaťa a jeho vývin. Poradca sa zameriava 

aj na riešenie problémov detí a mládeže v škole, vo vzťahoch  

a v súvislosti s prezentovaním sociálno - patologických javov. 

Dôležitou súčasťou práce s rodinou je aj samotná sanácia 

rodiny, kedy je cieľom spolupráce sociálneho pracovníka 

s členmi rodiny náprava výchovného prostredia rodiny. 

Sanácia rodinného prostredia sa zameriava na zmenu 

funkčnosti rodiny ako systému a na navodenie vhodnej 

sociálnej klímy. Psychologické poradenstvo je zabezpečované 

1 x do týždňa. Poskytujeme tiež sprostredkovanie právneho 

poradenstva prostredníctvom spolupráce s externým 

právnikom. Pri uplatňovaní práv a právom chránených 

záujmov ide prevažne o pomoc s úradnými listinami, 

spolupráca s odborom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately, detským domovom a pod. V zariadení sa pravidelne 

každý mesiac koná poskytovanie ošatenia a materiálnej 

pomoci. Vykonávame monitoring klientov, rozhovory, 

organizujeme množstvo aktivít v exteriéri, kontrolujeme  
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záškoláctvo a jednotlivé prípady konzultujeme so sociálnymi 

kurátormi oddelenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej 

kurately. Prostredníctvom aktivít, ktoré realizujeme vďaka 

podpore Nadácie pre deti Slovenska z fondu Hodina deťom sa 

snažíme zabezpečiť efektívne trávenie voľného času všetkých 

cieľových skupín. Tieto aktivity prebiehajú počas celého 

týždňa v presne vymedzenom časovom harmonograme, ktorý 

je zverejnený prostredníctvom oznamov. Snažíme sa učiť 

klientov pravidelnosti a dávame im na výber s rôznych druhov 

aktivít, ktoré máme rozdelené podľa druhu a vekovej kategórie 

návštevníkov centra. 

V roku 2013 sme realizovali aktivity a podujatia, ktoré majú 

dlhodobú tradíciu a uskutočňujeme ich  pravidelne 

v jednotlivých mesiacoch v kalendárnom roku. Tešíme sa 

z úspešnosti podujatí a vysokej návštevnosti. 

Po Vianočných sviatkoch sme sa rozhýbali v rytme rómskych 

tancov a zumby. Keďže nám nasnežilo klienti súťažili v 

stavaní snehuliakov. 

 

 
 



                                    

SPOKOJNOSŤ – Výročná správa 2013 Strana 11 
 

 
Február bol príznačný pre aktivitu s názvom Valentín v centre, 

kedy sme si pripravili príjemné posedenie a vymenili si 

valentínske pozdravy, ktoré sme si spoločne vyrobili. 

 

 
 

Pri príležitosti Veľkej noci sme  pripravili spolu s deťmi 

vystúpenie pre ich mamičky, babičky či tety.  
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Rómsky bašavel zameraný na oslavu rómskej kultúry a to pri 

príležitosti Medzinárodného dňa Rómov.  

 

Máj v centre sa niesol v znamení lásky, priateľstva a tolerancie 
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Open Plant pri príležitosti dní otvorených dverí spoločnosti 

Slovenské elektrárne, a.s – člen skupiny Enel. 

 

 
 

Letné prázdniny v centre. 
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Školský rok sa začal, ale aj tak nám zostáva čas na 

voľnočasové aktivity. 

 

 
 

Mesiac október je mesiac strašidiel a duchov. V rámci 

podujatia Tancujúce Tekvice sa pravidelne prezentujú naše 

deti v podobe tanečného, speváckeho alebo recitačného 

vystúpenia.   

 



                                    

SPOKOJNOSŤ – Výročná správa 2013 Strana 15 
 

 
Novembrové aktivity... 

 

 
 

Mikuláš, čo v tom vreci máš? – Mikuláš, čert a anjel nezabudli 

ani na naše deti, ktoré si pre nich pripravili bohatý kultúrny 

program, ktorý sa realizoval v priestoroch galérie Art Point 

v meste Prievidza.  
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Anjelské Vianoce – každoročne sa nám vďaka podpore 

nadácie Orange podarí zorganizovať Anjelské Vianoce, ktoré 

sa nesú v charitatívnom duchu a snažíme sa pomáhať tým, 

ktorí to najviac potrebujú.  

 
 

Vďaka podpore nadácie Pre deti Slovenska z fondu Hodina 

deťom sme mohli od septembra 2013 realizovať pravidelné 

aktivity zamerané na zmysluplné trávenie voľného času detí a 

mládeže: 

Každý sme iný, ale sme si rovní - Tanečné tréningy pre 

chlapcov aj dievčatá, pretože tanec a pohyb je jedna 

z najobľúbenejších aktivít našich klientov. Snažíme sa preto 

sprostredkovať pre klientov možnosť prezentovať sa na 

rôznych kultúrnych akciách a tým ich motivovať 

k napredovaniu a pokračovaniu v rozvoji pohybových 

schopností. Spevácky krúžok zameraný na rozvoj hudobného 

cítenia a vnímania. Snažíme sa v deťoch udržiavať pozitívny 

vzťah k ich kultúre, z ktorej pramení sila a temperament 

a podporovať ich talent. Na druhej strane sa snažíme do detí  
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vkladať hudobné základy z rôznych štýlov, ktoré pramenia 

z odlišných kultúr. Spoločne sa učíme spievať piesne rôzneho 

druhu a hrať na hudobné nástroje. 

 

Nie je mesiac ako mesiac - manuálna zručnosť, kde spoločne 

s deťmi vyrábame rôzne predmety a učíme sa pracovať 

s rôznymi materiálmi. Cieľom aktivity je rozvíjanie jemnej 

motoriky kreativity a predstavivosti u detí. Aktivity sú 

pripravované so zreteľom na schopnosti a zručnosti detí. 

 

V zdravom tele zdravý duch - Takmer každý deň sme 

pripravovali rôzne športové aktivity a pravidelné vychádzky 

do prírody. Cieľom je upevniť pozitívny vzťah k prírode 

a prostrediu v ktorom žijeme. Organizujeme jarné brigády za 

účelom skrášlenia prostredia a okolia sociálneho sídliska čím 

podporujeme mieru zodpovednosti a rozvoj dobrovoľníctva 

z radov komunity. 

 

Ja a Ty to sme my - Každý mesiac organizujeme narodeninovú 

oslavu pre deti a mládež narodené v danom mesiaci. Našim 

cieľom je posilniť súdržnosť rodiny a kamarátskych vzťahov, 

prostredníctvom blahoprianí, darčekov a pozvánok, ktoré si 

deti vyrábajú a následne tým, potešia svojich blízkych. 

 

Aby sme si rozumeli – aktivita zameraná na tvorbu rómsko – 

slovenského slovníka, doučovanie problémových predmetov 

a to najmä slovenského jazyka. Cieľom je prepojiť dve 

kultúry, prehĺbiť dôveru a upevniť vzťahy s komunitou. 

 

Písanie blogov a článkov do regionálneho týždenníka 

Prievidzsko – prostredníctvom týchto článkov sme sa snažili 

osloviť a informovať širokú verejnosť o možnosti využívať 

naše služby, pričom každý článok sa venoval aktuálnej 

tématike alebo spoločenskému problému.  
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Poskytnuté sociálne služby v roku 2013 

Počet odpracovaních hodín dobrovoľníkov za rok 2013   

A.

K. 

F.

Z. 

R.

B. 

J.

H. 

L.

V. 

I.

T. 

V.

M. 

A.

Č. 

M.

M. 

M.

J. 

A.

M. 

M.

S. 

V.

N. 

31

2 

48 13

4 

4 72 76 161 24 96 18

8 

16 16 24 

Počet vykonaných psychologických poradenstiev za mesiac 

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

Spolu 0 0 0 0 0 7 27 1 7 7 8 8 
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Počet vykonaných sociálnych poradenstiev za mesiac 

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

Spolu 5 1 5 4 4 4 5 3 2 4 6 4 

 

Poskytnutá finančná pomoc – pôžička 

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

Spolu 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
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Počet návštev nízkoprahového denného centra 

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

Spolu 41

5 

50

8 

53

4 

63

6 

65

9 

56

6 

70

5 

61

6 

51

7 

53

1 

46

9 

49

2 

Priemerne

/deň 

21 28 30 33 34 31 35 32 29 27 29 26 

 

Poskytnutá materiálna pomoc – ošatenie 

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

Počet 

klientov 
43 64 59 59 60 66 53 30 73 49 76 113 
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Krízová intervencia – počet za mesiac 

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

Počet 

prípadov 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Potravinová pomoc – charitatívna pomoc 

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

Počet 

prípadov 
0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 50 
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Finančná správa za rok 2013 

PRÍJMY   
Zdroj príjmu Suma 

Stav pokladnice a účtov k 1.1.2013      3 849,59 €  

Tržby za služby      9 430,00 €  

Dotácia Mesto Prievidza      4 200,00 €  

Dar Nadácia Orange      3 957,12 €  

Príspevok UPSVaR    51 030,22 €  

Príspevky z podielu zaplatenej dane      3 823,33 €  

Prijaté príspevky z verejnej zbierky        555,50 €  

Prijaté pôžičky      5 000,00 €  

Prijaté dary od fyz.osôb        410,00 €  

Bankové úroky            0,84 €  

Príjmy spolu    82 256,60 €  

VÝDAVKY   

Druh výdavku Suma 

Spotreba materiálu      2 392,33 €  

Spotreba energie      1 836,68 €  

Opravy a udržiavanie        181,94 €  

Cestovné      1 116,46 €  

Potraviny, občerstvenie          32,91 €  

Ostatné služby      7 023,59 €  

Mzdové náklady    40 885,81 €  

Zákonné sociálne poistenie    12 522,14 €  

Zákonné sociálne náklady        235,87 €  

Ostatné dane a poplatky          39,00 €  

Poskytnuté dary        560,00 €  

Poistenie        918,74 €  

Výdavky spolu    67 745,47 €  

Stav pokladníc a účtov k 31.12.2013    14 511,13 €  
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Naši partneri: 

                    

             

Sponzori: 

Nestlé Slovensko s.r.o.  New Yorker Slovakia 

Leaf s.r.o Levice  Walmark spol. s r.o. 

Michal Dobiáš   Eva Močiariková Prievidza 

Ivan Biňovský Prievidza 

 

Ako môžete podporiť našu prácu? 

Privítame akúkoľvek podporu a pomoc.  

 

V prípade materiálnej pomoci nás nájdete na adrese: 

 
Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu 

Ciglianska cesta č. 8 

971 01 Prievidza 

Tel.: 046/ 381 00 30 

c.c@ispokojnost.sk 

Kontaktná osoba: 

Bc. Monika Šebová 

0917 748 698 

monika.sebova@ispokojnost.sk 
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Ak chcete finančne podporiť prácu neziskovej organizácie 
SPOKOJNOSŤ – centrum sociálnych služieb, použite prosím 

číslo nášho  účtu 1010217005/1111 vedeného UniCredit 

Bank, a.s., G. Švényho 5 v Prievidzi alebo nám môžete 

darovať 2 % z daní z príjmov. 

 

Kontakt 

 
SPOKOJNOSŤ – centrum sociálnych služieb, n.o. 

Jesenského 449 

971 01 Prievidza 

Tel.: 046/542 00 93 

Kontaktná osoba: 

Monika Dessuet 

0905 329661 

spokojnost@ispokojnost.sk 

www.ispokojnost.sk 

www.youtube.com/spokojnost 

www.facebook.com/spokojnost 

www.spokojnost.blog.sme.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ispokojnost.sk/
http://www.youtube.com/spokojnost
http://www.facebook.com/spokojnost
http://www.spokojnost.blog.sme.sk/
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POZNÁMKY 

__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Bc. Monika Šebová 

V Prievidzi dňa 1.6. 2014  


