Výročná správa o činnosti a hospodárení
KOTVA n.o. Trebišov, v kalendárnom roku 2010.
KOTVA, nezisková organizácia Trebišov, je registrovaná Krajským úradom Košice
pod číslom OVVS / 47 / 2006, poskytujúca všeobecne prospešné služby.
Organizácia má správnu radu, riaditeľa, dozornú radu. Všetky orgány pracovali v roku 2010
podľa momentálnej vzniknutej situácie. Správna rada, ako najvyšší orgán neziskovej
organizácie zasadala v roku 2010 celkom 2 krát, v zložení nedošlo k žiadnym zmenám.
Výročná schôdza organizácie sa konala 22.12.2010. Nezisková organizácia KOTVA má
celkom 12 členov.
Na zasadnutiach sme sa zaoberali aktuálnymi otázkami, týkajúcimi sa organizácie
a zariadenia sociálnych služieb, zák. č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách,
§ 29 - zariadenie núdzového bývania, „ Bezpečný ženský dom KOTVA “, ktoré nezisková
organizácia prevádzkuje od l. l.2008.
Charakter zariadenia ostal nezmenený. Aj v roku 2010 sme poskytovali sociálne služby
ženám, obetiam domáceho násilia, a ich deťom. Počas celého roka 2010 potrebovalo našu
pomoc celkom 35 klientov. Od januára 2010 sme mali naplnenú kapacitu, t.j. 14 klientov
zazmluvnených Košickým samosprávnym krajom, ale celkom l5 klientov, schválených
Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trebišove.
Doposiaľ sa nám nepodarilo zazmluvniť celkovú kapacitu zariadenia.
Naša práca sa počas roka 2010 oproti predchádzajúcim rokom nemenila, čo sa týka sociálneho
poradenstva ženám. Išlo o :
- vybavovanie štátnych sociálnych dávok; umiestňovanie detí do škôl, čo najbližšie k pobytu
z hľadiska bezpečnosti detí; vybavovanie korešpondencie s exekútorským úradom o vymáhanie
výživného zo strany otca na maloleté deti; presmerovanie štátnych sociálnych dávok z miesta
trvalého pobytu do miesta prechodného bydliska; riešenie zamestnanosti; .....
- s klientkami sme viedli pravidelné poradenské rozhovory, jednali sme za klientky
s potrebnými úradmi a inštitúciami, prebiehali pravidelné komunitné stretnutia, na ktorých sme
spoločne riešili situácie vzniknuté spolunažívaním v komunite. Zvlášť sa detí dožadovali
detských komunít, ktoré sme s nimi absolvovali,
- pravidelne mesačne prebiehali so ženami individuálne psychologické konzultácie
s psychologičkou zariadenia, a 1x štvrťročne aj skupinové terapie orientované na témy, ktoré
klientky najviac zaujímali :
- vzájomné spolužitie v komunite,
- výchova detí (odmena – trest ), ...
O všetkých dôležitých úkonoch sú záznamy uložené v osobných spisoch.
Nezabudli sme na významné udalosti roka, kedy boli poriadané akcie, na ktorých sa všetci
s radosťou zúčastňovali. Spoločne sme si pripomínali aj osobné sviatky žien a detí.
Viedli sme ich k súdržnosti, rodinnému životu a tradíciám a vďaka tomu veľkonočné
a vianočné sviatky trávili spolu. Spoločne sa podieľali na všetkých akciách, poriadaných
k aktuálnym sviatkom.
Zaujímali sme sa aj o vyučovacie výsledky detí, čo znamenalo aj spoluprácu s jednotlivými
školami,
Dobrú spoluprácu sme mali aj so zamestnávateľom klientok, kde sme na ich zaradení do
pracovného procesu mali svoj podiel.
Dôležité informácie z porád a pracovných stretnutí na KSK, týkajúce sa klientely, sme riešili
na spoločných komunitách. Zvlášť sa to týkalo pobytu v zariadení. Ich pobyt je uvedený
v zmluve o poskytovaní sociálnych služieb v zmysle zák. č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách.
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Je to pobyt na určitý čas. Veľkým problémom pre ženy a ich deti je ukončenie pobytu, pretože
nemajú kam ísť. Túto záležitosť riešime s kompetentnými, čo znamená spoluprácu s MsÚ, či
obecnými úradmi.
Pravidelnosťou sa nám stali rôzne akcie pre deti. Sú to športové podujatia, kde súťažia medzi
sebou a sú odmeňovaní. Zúčastňovali sa aj na podujatiach poriadaných mestom Trebišov.
Pokračujeme v pracovnej terapii so ženami aj deťmi. Najväčší záujem majú o skladanie puzzle.
Obrazy vyskladané deťmi a klientkami nám tak skrášľujú jednotlivé izby.
Pri práci s našou klientelou rešpektujeme zachovanie ich súkromia a naďalej kladieme dôraz
na dôveru a diskrétnosť.
Samotná organizácia nehospodárila so žiadnymi finančnými prostriedkami, pretože
nevykonáva žiadne činnosti, z ktorých by mohla mať príjem ( výnos ).
Za rok 2010 sme hodnotili finančné hospodárenie už spomínaného zariadenia.
Celkové príjmy za rok 2010

:

30 362,83.- EUR

Z toho
- z rozpočtu Košického samosprávneho kraja na prevádzku
zariadenia núdzového bývania
- bežné transfery zo štátneho rozpočtu
- od prijímateľov pobytovej sociálnej služby, za poskytovanie
služieb v zmysle § 29, zák. 448/2008 Z.z. o soc. pomoci

:
:

23 031,96.- EUR
590,35.- EUR

:

5 353,75.- EUR

- dary, 2% dane, ostatné

:

1 386,77- EUR

Výdavky za rok 2010

:

28 994,46.- EUR

Z toho
- bežné
- mzdy
- povinné odvody

:
:
:

12 958,45.- EUR
10 624,53.- EUR
5 411,48.- EUR

Ročná účtovná závierka nebola overená audítorom, pretože nesplnila podmienku audítorskej
správy.
Zariadenie sociálnych služieb – bezpečný ženský dom, v správe KOTVA n. o. Trebišov,
prevádzkovalo svoju činnosť v prenajatom rodinnom dome, ktorý nie je vlastníctvom
organizácie. Zariadenie sme aj v roku 2010 prevádzkovali za finančnej podpory Košického
samosprávneho kraja.
Nezisková organizácia KOTVA nemá žiadne záväzky voči iným inštitúciám a nevlastní žiadny
majetok a nehnuteľnosti.

Trebišov , 1. 4. 2011

