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       KOTVA, nezisková organizácia , Trebišov, bola založená v roku 2006. Je registrovaná 

Krajským úradom Košice, odborom všeobecnej vnútornej správy, pod č. OVVS/47/2006,  

ako organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby. 

       Organizácia bola založená za účelom poskytovania sociálnej pomoci  ženám a matkám    

s deťmi, ktorých výchova je ohrozená, na ktorých je v domácom prostredí páchané násilie. 

Našim cieľom ,okrem iných aktivít, bolo zriadenie ubytovacieho zariadenia rodinného typu, 

kde by bola poskytovaná celoročná nevyhnutná starostlivosť o uvedenú skupinu žien a detí, 

v bezpečnom prostredí, mimo dosah zneužívateľa. Preto sme na tieto účely po dôslednom 

výbere prenajali vhodný rodinný dom.   

       Vstúpili sme do jednania s Košickým samosprávnym krajom, avšak v roku 2007 nebolo 

možné tento projekt zrealizovať. 

       V januári 2007 sme Úrad  KSK požiadali o poskytnutie dotácie v súlade so všeobecne  

záväzným nariadením. Dotáciu na vybavenie sociálneho zariadenia pre obete domáceho 

násilia vo výške 80.000,-Sk sme dostali v máji 2007.V tomto mesiaci sme Úradu KSK podali 

aj žiadosť o poskytnutie finančného príspevku subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc 

podľa zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov , na rok 2008.   

       Nemali sme  ešte vhodné pracovné priestory, ale aj napriek tomu sme začali klientom 

poskytovať sociálne služby terénne a ambulantne. Aby boli čo najkvalitnejšie, zúčastňovali 

sme sa rôznych workshopov  a seminárov k problematike domáceho násilia. Máme veľmi 

dobrú spoluprácu so Záujmovým združením žien FENESTRA v Košiciach, linkou pomoci 

v Michalovciach a inými, vďaka ktorým sa naša organizácia dostala do povedomia uvedenej 

skupiny žien a detí. Telefonickým kontaktom sme podľa potreby plánovali rôzne stretnutia 

a sedenia. Na uvoľnenie a zmenu psychiky z prostredia v ktorom žili, sme organizovali rôzne 

kultúrne a záujmové činnosti, či výchovno-vzdelávacie aktivity. 

     Naše služby využívalo celkom 11 žien a 20 detí, každá individuálne a viackrát po sebe. 

Poskytovali sme im tieto úkony: 

- telefonické rozhovory, 

- poradenské rozhovory,                                           

- podporné skupiny,  

- sprevádzanie klientky a jednanie za klientku, 

- individuálne a skupinové sedenia 
Podľa potreby sme zabezpečovali psychologické a právne poradenstvo. 

Touto prácou sme sa ešte viac uistili o nevyhnutnosti a potrebe ubytovacieho zariadenia. 

Preto sme začali s úpravou priestorov už spomínaného rodinného domu. Svojpomocne, 

za pomoci dobrovoľníkov a sponzorov sme upravovali interiér domu , aby čo najviac 

vyhovoval potrebám klientov. 

       



Požiadali sme Úrad vlády Slovenskej republiky o poskytnutie dotácie z rozpočtovej rezervy 

predsedu vlády SR v zmysle ust. § 51 a nasl. Občianskeho zákonníka, ktorú nám poskytli 

v decembri 2007 vo výške 200.000.- Sk. V roku 2007 sme čerpali len časť tejto dotácie.   

       Z uvedených dotácii sme zakúpili nábytok a vybavenie izieb i spoločných priestorov 

zariadenia , elektrospotrebiče a bielu techniku a financovali sme materiál a práce vykonané 

pri úpravách priestorov rodinného domu (prívod mestskej vody, zavedenie vykurovania 

na prízemí domu, búranie a murovanie priečok, oprava a maľovanie stien, kladenie dlažby 

a podláh, výmena sociálnych zariadení, ... ).  

       V decembri 2007 sme požiadali Úrad KSK o registráciu subjektu poskytujúceho sociálnu 

pomoc v súlade so zákonom NR SR č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších 

predpisov. Obratom sme obdŕžali oznámenie o zápise do registra právnických a fyzických 

osôb poskytujúcich sociálnu pomoc podľa zákona, vedenom na Košickom samosprávnom 

kraji., odbore sociálnych vecí, pod reg. číslom 146/2007/OSV.  

      Počas roka sme sezónne organizovali BURZY ošatenia, obuvi, hračiek, detských 

a športových potrieb a iného, z druhej ruky. Túto pomoc prijali predovšetkým sociálne slabšie 

situované rodiny. 

     V roku  2007  mala  KOTVA  n.o. spolu 12  členov. Správna rada zasadala 4-krát.            

Zaoberali sme sa prípravou aktuálnych kultúrnych podujatí a akcií podľa obdobia (Deň 

matiek, MDD, burzy, ...), zlepšením a skvalitnením poskytovaných sociálnych služieb, 

získavaním sponzorov a dobrovoľníkov pre našu činnosť, nadväzovaním spolupráce s linkami 

pomoci, krízovými strediskami, MsÚ, ÚPSVaR, OO PZ , OS a inými inštitúciami. Hlavným 

bodom každého zasadnutia bolo prejednanie a rozdelenie úloh procesu zrodu zariadenia 

sociálnych služieb. 

V júni  2007  bolo zvolané mimoriadne zasadanie všetkých členov organizácie z dôvodu 

prípravy rekonštrukcie priestorov rodinného domu plánovaného zariadenia sociálnych služieb.  

Ďakujeme všetkým sponzorom a dobrovoľníkom  za pomoc pri realizácii doterajších prác. 

S poľutovaním musíme konštatovať neúspech našich jednaní s predstaviteľmi MsÚ Trebišov, 

ktorí neprejavili záujem o spoluprácu. 

Máme ešte vytýčené úlohy , ktoré sa snažíme splniť do konca roka.  Prioritou pre nás  

je  zahájenie prevádzky zariadenia sociálnych služieb pre ženy a matky s deťmi,  

ako obete domáceho násilia. 

Veríme, že 1. január 2008 bude dňom, kedy klientky a ich deti  nájdu bezpečné prístrešie 

v Bezpečnom ženskom dome, ktorý bude v správe našej neziskovej organizácie.  

  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

V Trebišove,   16.12.2007                                                           


