Výročná správa o činnosti a hospodárení
KOTVA n.o. Trebišov, za rok 2011.

Organizácia KOTVA n. o. Trebišov, poskytujúca všeobecne prospešné služby,
spravuje zariadenie núdzového bývania – bezpečný ženský dom pre obete domáceho násilia.
Organizačná štruktúra organizácie sa nezmenila. Orgánmi sú trojčlenná správna rada,
riaditeľ, trojčlenná dozorná rada, ktoré pracovali podľa potreby. Členovia správnej rady,
ako najvyššieho orgánu organizácie, zasadali v roku 2011 celkom 4 krát. Výročná schôdza
organizácie sa konala dňa 30.12.2011.
Dôležitosť a závažnosť problému domáceho násilia si vyžaduje zvýšené úsilie verejnosti
a naša organizácia má dlhodobý cieľ- pomáhať ženám a matkám s deťmi, práve tejto rizikovej
skupiny.
Práca so ženami začala dňom príchodu do zariadenia. Pri práci sme sa riadili princípmi
a normami etiky sociálnej práce. V niektorých prípadoch sme s klientkami pracovali ešte
pred príchodom do bezpečného ženského domu.
Aj keď každá žena prišla s rovnakým problémom - problémom násilia, práca s ňou bola
individuálna, a veľmi špecifická.
Bola to práca psychicky náročná, s každou ženou bolo potrebné pracovať citlivo, účelovo a
podľa potrieb rodiny.
Vstupným poradenským pohovorom sme sa oboznámili so situáciou v rodine žien a ich
detí. Podpísaním zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb, vyplnením interných tlačív
a zhromaždením dôležitých dokumentov a materiálov, napr. zo súdov, polície, úradov práce
a pod., založíme každej klientke osobný spis, ktorý dopĺňame počas celého pobytu
v zariadení.
V roku 2011 sme poskytli služby celkom 34 osobám, z toho 15 ženám a 19 deťom.
K 31.12.2011 sme poskytovali sociálne služby 7 ženám a 12 deťom.
Následné poradenské rozhovory sme vykonávali podľa potreby a zváženia situácie.
Evidenciu sme viedli v spisoch. Pravidelne lx mesačne sme mali s klientkami komunitné
stretnutia. Takéto komunitné stretnutia sme mali aj s deťmi.
Psychologické poradenstvo každá klientka absolvovala lx mesačne a to priamo v zariadení
s psychologičkou zariadenia, a lx štvrťročne skupinové terapie orientované na témy, ktoré
klientky najviac zaujímali a ktoré sa nám z hľadiska vzniknutých problémov javili ako
dôležité a závažné.
Podľa požiadaviek a závažnosti situácie žien, mali klientky možnosť stretnutia
s psychologičkou aj mimo plánovaných stretnutí.
Riešenie životnej situácie bolo u každej klientky individuálne. Až po odchode od
zneužívateľa, rozhovormi so sociálnymi pracovníčkami a psychologičkou, ženy zistili, že nie
sú samé, že ich vieme pochopiť, môžu nám dôverovať a život sa dá prežiť aj bez strachu
a násilia.
V zariadení sme im pomáhali riešiť dôležité úkony – vybavovanie štátnych a sociálnych
dávok, umiestňovanie detí do škôl, vybavovanie dotácie na školské pomôcky a stravu
a mnoho ďalších ... Ženám, ktoré sa tak rozhodli, sme pomáhali s písaním návrhu na rozvod
manželstva, zverenie detí do osobnej starostlivosti a s tým spojenú úpravu práv a povinností
rodičov voči maloletým deťom.
U žien, ktoré sa chceli zamestnať, sme riešila zamestnanosť. Jednali sme s potrebnými
úradmi a inštitúciami, s čím súvisela aj spolupráca so školami, úradmi práce, obecnými,
mestskými úradmi, lekármi, ...

Podarilo sa nám zlepšiť spoluprácu s Mestským úradom v Trebišove tým, že sme sa stretli
s primátorom mesta, ktorého zaujímala práca v našom zariadení.
V rámci prípravy na vyučovanie sme študentom umožňovali prístup k počítaču , u žien
sme začali s výučbou základov práce s počítačom a internetom.
V roku 2011 sa nám podarilo vybaviť l miesto na výkon dobrovoľníckej služby, kde sme
zamestnali klientku nášho zariadenia, čím sme pomohli zlepšiť finančnú situáciu matke
piatich detí.
Boli sme v kontakte s partnerskými organizáciami a spolupráca s nimi trvá. Spoločne sme sa
stretávali na seminároch , workshopoch, školeniach, kde sme si vymieňali vedomosti a
skúsenosti , ktoré sa dali využiť v práci s klientelou.
Pri spoločných komunitných stretnutiach sme sústavne zdôrazňovali dodržiavanie
prevádzkového a domového poriadku.
Zariadenie núdzového bývania – Bezpečný ženský dom KOTVA, prešlo zmenami, ktoré sme
považovali za nutné a potrebné. Presťahovali sme sa do väčších, zdravších a krajších
priestorov, kde budeme poskytovať sociálne služby pre väčší počet klientov.
O rozšírenie kapacity na 20 lôžok sme požiadali Regionálny úrad verejného zdravotníctva
v Trebišove, ktorý našej žiadosti vyhovel.
Klientky a ich deti sa často ocitli v situácii, kedy ich finančné zdroje nepostačovali pokryť
ich životné potreby. Z toho dôvodu sme už v minulosti, ako aj v roku 2011, nadviazali
spoluprácu s pekárňami BFR a SANDRA, ktoré pomohli darovaním chleba a pekárenských
výrobkov. Pomáhala nám aj predajňa mäsa a mäsových výrobkov – BRUTUS.
Už spomínaným presťahovaním do nových priestorov, sme získali väčší dvor a tým
možnosť jeho vybavenia pre deti. Rozhodli sme sa pre drevené detské ihrisko s pieskoviskom
a šmýkačkou.
Nebolo ľahké, nájsť sponzora, ktorý by investoval do vybavenia. My sme sponzora získali
a dňa 7. 9.2011 sa uskutočnil slávnostný ceremoniál odovzdávania detského ihriska
do užívania deťom nášho bezpečného ženského domu.
Zúčastnili sa ho – zástupca primátora mesta Trebišov, riaditeľka pedagogicko-psychologickej
poradne, a nepochybne sponzori Cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní. Vďaka
novovytvorenej spolupráci s vedením mesta sme sponzorsky zabezpečili piesok pre detské
pieskovisko.
Matky mali na dvore priestor na založenie záhradky, kde sa dala vysadiť zelenina, tak
potrebná v každej domácnosti. A to je jedna z možnosti pracovnej terapie žien zariadenia.
Aktivity pre klientelu v roku 2011 boli bohaté.
Pri významných udalostiach roka a na spríjemnenie voľných chvíľ sme organizovali akcie,
na ktorých sa s radosťou všetci zúčastňovali. Poriadali sme súťaže rôzneho charakteru,
zaujímavé pre deti bolo udržiavanie poriadku na izbách, za čo sme ich odmeňovali.
Tým sme ich motivovali k novým aktivitám a zodpovednosti. Nezabudli sme na udalosti
- Veľká noc, Deň matiek, Mikuláša, sv. Valentína, ukončenie školského roka, Halloween,
Vianoce.
Študenti Cirkevného gymnázia v Trebišove nám predviedli predvianočný kultúrny program.
Naše mamičky sa postarali aj o duchovný život detí. Pripravili ich na prvé sväté prijímanie.
Na príprave sme sa s radosťou podieľali. Nadviazali sme spoluprácu s Charitou Rožňava,
ktorá nám zabezpečila slávnostný odev pre dieťa na prvé sväté prijímanie.
Ťažko je porovnávať výsledky práce z predchádzajúcim rokom. Realizovať jednotlivé
programy sa nám nedarilo stále rovnako. Záležalo to aj od zloženia komunity. Nedalo sa
pracovať s rôznou vekovou kategóriou detí rovnako, ale napokon s vykonanou prácou
a aktivitami boli jednotlivé skupiny stále spokojné.

V roku 2011 sme hospodárili s finančnými prostriedkami takto :
Celkové príjmy :
Z toho
:
- dotácie z rozpočtu samosprávneho kraja
- od prijímateľov pobytovej sociálnej služby, za poskytovanie
služieb v zmysle § 29, zák. 448/2008 Z.z. o soc. pomoci
- sponzorské dary
- iné príjmy

34 838.- EUR

Celkové výdavky :
Z toho
:
- bežné
- mzdové náklady
- povinné odvody

35 663.- EUR

29 699.- EUR
4 858.- EUR
85.- EUR
196.- EUR

14 333.- EUR
13 220.- EUR
8 110.- EUR

Ročná účtovná závierka nebola overená audítorom, pretože nesplnila podmienku
audítorskej správy.
Zariadenie sociálnych služieb neziskovej organizácie sme prevádzkovali v prenajatom
rodinnom dome, ktorý nie je vlastníctvom organizácie. Poskytovanie sociálnych služieb bolo
spolufinancované Košickým samosprávnym krajom.
KOTVA n.o. Trebišov nemá žiadne záväzky voči iným inštitúciám a nevlastní žiadny majetok
a nehnuteľnosť.

V Trebišove, dňa 24. 4.2012

