
Výročná správa  KOTVA n.o. Trebišov 

o činnosti a o hospodárení za rok 2008. 

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

Krajským úradom v Košiciach, odbor všeobecnej vnútornej správy , pod č. OVVS/47/2006 

pre účely poskytovania všeobecne prospešných služieb.   

Od 1. januára 2008 začala nezisková organizácia prevádzkovať – útulok – Bezpečný ženský 

dom KOTVA, pre ženy a matky s deťmi, na ktorých bolo v domácom prostredí páchané 

násilie. 

V BŽD KOTVA  sme od začiatku roka  poskytovali služby v priemere pre 12 osôb mesačne.  

Celkom v roku 2008 využilo poskytovanie sociálnych služieb 12 žien a 23 detí,  

priemerná dĺžka pobytu jednej osoby v zariadení bola 123 dní.    

     Naša činnosť bola od začiatku prevádzkovania zariadenia  rôznorodá. V prvých mesiacoch  

roka ešte prebiehali dokončovacie  práce na opravách interiéru. Chceli sme od začiatku  

pre uvedenú skupinu klientely, aj napriek ich nepriaznivej životnej situácii pripraviť skutočný 

domov. 

     Každej klientke sme vytvorili osobný spis,  ktorý sme stále doplňovali a slúži pre interné 

účely KOTVA n.o. Trebišov. 

Práca  s klientkami a ich deťmi bola  náročná a ku každej sme pristupovali zodpovedne, 

citlivo a individuálne.  Boli sme pre nich k dispozícii, kedykoľvek to potrebovali. 

Najviac sa klientky dožadovali osobných rozhovorov, kde sme rozoberali ich životnú situáciu, 

a možnosti ďalšieho riešenia  a pomoci. Pripravili sme aj spoločné stretnutia, na ktorých boli 

vedené k samostatnosti, k obnove sebavedomia, psychického a fyzického stavu. 

Psychologické poradenstvo absolvovala každá klientka pravidelne l krát mesačne, priamo 

v BŽD s psychologičkou, s ktorou má organizácia uzatvorenú dohodu o spolupráci.  

Spolu mali 42 individuálnych stretnutí. 

Klientkam sme telefonicky, písomne aj osobne pomáhali riešiť náležitosti týkajúce sa 

poberania sociálnych a štátnych dávok z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny,  

presmerovanie dávok do miesta prechodného pobytu,  pre rodiny s nízkym príjmom príspevok 

na  stravovanie  a školské pomôcky deťom,  presun zdravotnej dokumentácie medzi lekármi 

z trvalého bydliska do miesta prechodného pobytu,   prihlasovanie detí k návšteve základnej 

školy, materskej škôlky, strednej školy, odborného učilištia, aktivačnú činnosť,  brigády 

študentom počas letných prázdniny a iné. 

Sprevádzali sme  klientky na políciu, kde podali trestné oznámenie na  zneužívateľa ,  

do nemocnice na hospitalizáciu, na odborné vyšetrenia a konzultácie, vo večerných hodinách 

na lekársku pohotovostnú službu a iné. Bohužiaľ  našu  asistencia bola potrebná aj pri hľadaní 

nezvestnej dcéry, ktorú  sme našli  až v Českej republike.     

Písali sme návrh na rozvod manželstva, návrh na  úpravu práv a povinností rodičov voči  

maloletým deťom  pred a po rozvode,  určenie výživného na každé dieťa pred a po rozvode, 

určenie výživného na manželku pred a po rozvode,  určenie styku otca s maloletými deťmi, 

návrh na predbežné opatrenie na zverenie detí do starostlivosti matky, návrh na vykonanie 

exekúcie pre vymoženie výživného a prísl., návrh na  vysporiadanie BSM, ktoré boli zaslané 
na príslušné  okresné súdy.  Písali sme  tiež žiadosti o jednorázovú finančnú pomoc na obecné 

a mestské úrady, žiadosť o policajnú pomoc pri odchode klientky z domu a pod.       

Vo všetkých prípadoch sme rešpektovali rozhodnutie žien a pomáhali sme ho realizovať. 

     Na uvoľnenie a zmenu psychiky z prostredia, z ktorého prišli, sme pre nich organizovali 

rôzne pracovné terapie a činnosti. Súčasťou areálu BŽD je aj záhrada, kde si počas celého  

leta našli prácu. 

V jarných mesiacoch upravovali terén, neskôr kosili a hrabali trávu,  v jesenných mesiacoch 

hrabali lístie. V nepriaznivom počasí  a v zimných mesiacoch sa učili ženy háčkovať, vyšívali  



a skladali puzzle. Mladé mamičky sme učili variť a hospodáriť v kuchyni. Niektoré klientky 

nevedia fin. hospodáriť, preto uzatvárame dohody o spoluúčasti na finančnom hospodárení.  

Deti podľa možností a schopností pomáhali matkám takmer pri každej činnosti. Pre nich  sme 

organizovali rôzne voľnočasové aktivity, ako návšteva parku,  ihriska,  centra voľného času,  

plavárne, zimného  štadióna, ZOO, hry na dvore, zhotovovanie výrobkov a ručných prác. 

Deťom sme pomáhali aj  s prípravou na vyučovanie. Tým,  ktoré dosahovali slabšie 

vyučovacie výsledky, sme zabezpečili doučovanie. 

     Pripomenuli sme si aj významné udalosti a sviatky  v priebehu  roka.  Pri príležitosti 

Dňa matiek, deti zhotovovali pre mamky darčeky, pripravili kultúrny program.  

Na Medzinárodný deň detí  sme pripravili športové podujatie aj s občerstvením. 

Súťažilo sa v zaujímavých športových disciplínach, ako skok vo vreci,  hod  loptičkou na cieľ,  

hádzanie šípkami na terč a iných  zábavných disciplínach. Súťaž sme vyhodnotili , udelili 

ceny a diplomy. Po ukončení sme mali posedenie s opekaním a diskotéku. Na Mikuláša sme 

taktiež nezabudli na deti. Pripravili sme im darčeky , ktoré im odovzdal živý Mikuláš.      

Na Štedrý deň bola o 15,00 hod. slávnostná štedrovečerná večera, ktorej sa zúčastnili aj 

členovia správnej rady neziskovej organizácie, ktorí deťom odovzdali vianočné prekvapenia.  

     V roku 2008 správna rada zasadala 3 krát, dňa 29.12.2008 sa konala výročná schôdza 

členov neziskovej organizácie.  

   

H O S P O D Á R E N I E    O R G A N I Z Á C I E : 

 

Celkové príjmy  ( v tis. Sk )                                                   973                                                              

Z toho : 

-     príjmy z rozpočtu samosprávneho kraja :                        620 

-     príjmy z rozpočtu štátnych organizácií   :                        286 

-     poplatky-úhrady za sociálne služby        :                          67 

 

 

Celkové výdavky ( v tis. Sk )                        :                          813 

Z toho : 

-     bežné                                                       :                          262  

-     mzdové náklady                                      :                          411   

-     povinné sociálne poistenie                      :                          140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V  Trebišove,   6. 5.2009                                                                  

 


