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KOTVA, nezisková organizácia Trebišov, so sídlom v prenajatom rodinnom dome,
je od roku 2006 zaregistrovaná Krajským úradom Košice, odbor všeobecnej vnútornej správy,
ako organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby. Identifikačné číslo organizácie je :
355 82 375.
Naša organizácia vznikla a pracuje podľa zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových
organizáciách. Orgánmi organizácie sú trojčlenná správna rada, riaditeľ, trojčlenná dozorná
rada. Správna rada zasadala v roku 2012 celkom 4x . Prejednávala dôležité otázky týkajúce sa
prevádzky. Dňa 20.12.2012 sa konala výročná schôdza organizácie.
Od vzniku organizácie sme sa, pri nie ľahkej ekonomickej situácii v našom regióne,
stretávali so ženami a deťmi, ktoré boli obeťami násilia.
Na základe ankety na reprezentačnej vzorke obyvateľstva nášho okresu, sme zistili potrebu
riešenia tejto závažnej problematiky. Preto sme sa rozhodli pre vznik ubytovacieho
zariadenia. s poskytovaním špecifických služieb pre ženy a matky s deťmi, na ktorých bolo
v domácom prostredí páchané násilie. Uvedenej rizikovej skupine sa venujeme až doposiaľ.

Od l. l.2008 sme podľa zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci, v znení neskorších
predpisov, § 30, uviedli do prevádzky útulok ,, Bezpečný ženský dom KOTVA “.
Z dôvodu zlepšenia psychického a fyzického zdravia uvedenej rizikovej skupiny sme
sa rozhodli pre zariadenie rodinného typu. Preto sme prevádzku zriadili v rodinnom dome
s dvorom, ktorý sme mohli zariadiť aj vďaka dotácie predsedu Košického samosprávneho
kraja.
Od 1. 6.2009 sme boli preregistrovaní na zariadenie núdzového bývania v zmysle zákona
č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.
V zariadení núdzového bývania ,, Bezpečný ženský dom KOTVA“ Trebišov, priamo
s klientelou pracujú dve sociálno-poradenské pracovníčky.
Naším cieľom je čo najúčinnejšia ochrana a bezpečnosť žien a ich detí pred násilím.
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Nevyhnutnou súčasťou našej praxe je etické vnímanie. Naša schopnosť konať eticky
je esenciálnym aspektom kvality služieb poskytovaných našim klientom. Pri práci sa riadime
princípmi a normami etiky sociálnej práce.
Zamestnávame aj správcu objektu, ktorého náplňou je údržba a spravovanie domu a dvora.
Od januára 2012 máme zvýšenú kapacitu miest pre 20 fyzických osôb, ktorým sme
poskytovali pobytovú celoročnú sociálnu službu. Situácia pre obete domáceho násilia v rámci
kraja bola nepriaznivá. Prichádzali nám písomné aj telefonické žiadosti o poskytnutie služieb,
ktoré sme pre nedostatok miesta nemohli poriešiť.
Počas roka 2012 sme poskytli sociálne služby pre 24 klientov, z toho 9 žien a 15 detí. Naša
práca s klientelou bola rôznorodá, psychicky a fyzicky náročná, pretože s každou klientkou
sme pracovali citlivo, individuálne a špecificky.
Práca v sledovanom období s prijímateľmi SS ( obeťami domáceho násilia )
obsahovala :
- vybavovanie štátnych a sociálnych dávok, presmerovanie týchto dávok z miesta trvalého
pobytu do miesta prechodného pobytu, riešenie zamestnanosti, evidovanie nezamestnaných,
možnosť uchádzať sa o zamestnanie v mieste prechodného bydliska,
pred príchodom do zariadenia kontaktovanie príslušného obecného či mestského úradu,
príp. ÚPSVaR ohľadom sociálnej anamnézy rodiny, riešenie umiestňovania detí do škôl čo
najbližšie k pobytu z hľadiska bezpečnosti detí, štipendiá, dotácie na školské pomôcky
a stravu, výživné, náhradné výživné, vybavovanie korešpondencie s exekútorským úradom
o vymáhanie výživného zo strany otca, podanie trestného oznámenia za zanedbanie povinnej
výživy, podanie návrhu na úpravu práv a povinností rodičov k maloletým deťom a zverenie
detí do starostlivosti matky, vyžiadanie zdravotnej dokumentácie a prihlásenie
k spolupracujúcim lekárom, konzultácie s lekármi a následne spolupráca s lekármi
posudkovej komisie pri prehodnotení zdravotného stavu u poberateľky invalidného dôchodku,
- s klientkami sme viedli týždenné poradenské rozhovory, v prípade potreby sme jednali
za klientky s potrebnými úradmi a inštitúciami, prebiehali pravidelné komunitné stretnutia,
na ktorých sme spoločne riešili aktuálne vzniknuté situácie týkajúce sa klientiek a ich detí.
Obľúbené boli aj detské komunity. Deti na nich vyjadrovali svoj názor a svoje problémy,
a boli radi, že mali spoluúčasť na riešení niektorých problémov,
- pravidelne mesačne mali klientky individuálne psychologické konzultácie s psychologičkou
zariadenia, 1x štvrťročne skupinové terapie, kde témy navrhla samotná psychologička,
na základe individuálnych konzultácií s klientkami a deťmi,
- v prípade potreby sme zvyšovali gramotnosť žien osvojovaním si základov práce
s počítačom a internetom, klientkam a starším deťom sme umožňovali, vo vyhradenom čase,
prístup k sociálnym sieťam.
Každá klientka má osobný spis, so záznamom o úkonoch, s potrebnými dokladmi, tlačivami,
prílohami, od prijatia do zariadenia až po ukončenie poskytovania služieb.
Uchádzali sme sa o zápis do registra oprávnených právnických osôb na prijímanie
2% podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie za rok 2012. Umožnili sme
výkon dobrovoľníckej činnosti v našom zariadení , kde štyria dobrovoľníci odpracovali spolu
167 hodín. Dobrovoľnícka činnosť bola vykonávaná dobrovoľne a spočívala v súčinnosti
pri pracovnej terapii s klientkami, v organizovaní záujmovej činnosti a voľnočasových aktivít
s maloletými deťmi, v práci na úprave dvora a okolia zariadenia.
V uplynulom období nás oslovilo výnimočne veľa študentov a anketárov s prosbou
o pomoc pri študijných prácach, prieskumoch a monitoringu, formou rôznych dotazníkov
pre zamestnancov aj klientov nášho zariadenia.
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Ich prosbám sme vyhoveli a vyplnené dotazníky odoslali. V závere roka sme sa zúčastnili
monitoringu sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie pod gesciou Ministerstva práce
sociálnych vecí a rodiny SR. Cieľom monitoringu bolo zistiť rozsah a kvalitu sociálnych
služieb poskytovaných ženám zažívajúcim násilie.
V roku 2012 chceme vyzdvihnúť spoluprácu so Záujmovým združením žien FENESTRA
v Košiciach, ktoré nám poskytuje množstvo informácií, svojich skúseností, vedomostí,
materiálov .
Zúčastňovali sme sa pracovných stretnutí organizovaných KSK, kde sme si vymieňali
pracovné skúsenosti. Na prípadových štúdiách sme poukazovali na problémy, ktoré vznikli,
diskutovali o nich a navrhovali možné riešenia.
Pri sviatkoch a významných udalostiach roka ( Nový rok, Valentín, MDŽ, Veľká noc,
Deň matiek, MDD, ukončenie šk. roka, Helloween, Sviatok všetkých svätých, Medzinárodný
deň boja proti násiliu, Mikuláš, Vianoce, Silvester...), na spríjemnenie voľných chvíľ sme
poriadali akcie, na ktorých sa s radosťou všetci zúčastňovali. S deťmi sme pripravovali
kultúrny program, zhotovovali darčeky .
Pri ukončení školského roka sme vyhodnotili vyučovacie výsledky žiakov a študentov,
usporiadali sme diskotéku, športové súťaže. Spoločne sme si pripomenuli aj osobné sviatky
žien a ich detí. Viedli sme ich k súdržnosti, rodinnému životu a tradíciám. Vďaka tomu
veľkonočné a vianočné sviatky klientky a ich deti strávili spolu.

V pôstnom a adventnom čase nás navštívil a duchovným slovom obohatil duchovný otec
gréckokatolíckej cirkvi v Trebišove. Deti potešil darčekmi, ovocím a sladkosťami.
Počas roka sme rodinám pomáhali chlebom a iným pečivom z pekárne BFR a SANDRA
a rôznymi potravinami od súkromných prevádzkovateľov.
Pre zlepšenie a posilnenie duševného zdravia sme pre klientky a ich deti pokračovali
v pracovnej terapii podľa záujmu. ( servítková technika, ručné práce, skladanie puzzle, šitie,
pečenie a výzdoba perníkov ...)
V hodnotenom roku bola najobľúbenejšia rodinná terapia - varenie - pečenie, pod názvom
„Kuchárska vareška“. Varili sme a piekli rôzne druhy jedál a koláčov, na ktoré sme suroviny
zakúpili alebo získali sponzorsky. Spoločne sme všetko pripravili a pravda, aj spolu zjedli.
Hlavne deťom sa to páčilo, pretože ochutnali aj to, čo doposiaľ nepoznali.
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Ekonomicky oprávnené náklady našej organizácie za rok 2012 spolu predstavovali sumu
44 260,75 EUR. Na jedného klienta za rok to činí sumu 2213,04 EUR.
Finančné hospodárenie bolo riadne vedené v súlade s požadovanými predpismi a organizácia
uskutočňovala svoju činnosť v súlade so Zákonom č. 213/1997 Z.z. o neziskových
organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby , zakladacou listinou a štatútom
organizácie.
V zmysle § 33 uvedeného zákona, bola ročná účtovná závierka overená audítorom
a zverejnená v Obchodnom vestníku č. 75/2013 .
Správa audítora o výsledkoch overenia účtovnej závierky k 31.12.2012 je prílohou.
V nasledujúcom období, na základe prijatých žiadostí o poskytovanie sociálnych služieb,
sa aj naďalej budeme špecifikovať na prácu s rizikovou skupinou žien a detí, na ktorých bolo
v domácom prostredí páchané násilie. Naším cieľom je neustále skvalitňovanie
poskytovaných sociálnych služieb, aby sme ženám a ich deťom vytvorili čo najúčinnejšie
podmienky a optimálne prostredie na preklenutie doby, kedy sa opäť a bez problémov môžu
včleniť do fungujúcej spoločnosti.
Z hľadiska bezpečnosti je našou prioritou, znížiť riziko možného ataku agresívnych
a neprispôsobivých spoluobčanov, v prevažnej miere priamo zneužívateľov našej klientely,
vysokým oplotením celého domu so zabudovaním bezpečnostného signalizačného zariadenia.
Oplotenie bezpečného ženského domu by malo dosahovať výšku cca 2 metre. Finančné zdroje
chceme získať formou ponúkaných projektov a výziev.
Mnohé prijímateľky našich sociálnych služieb boli v domácom prostredí zneužívateľmi
obmedzované a kontrolované. Absentujú u nich zážitky z rodinných pobytov a aktivít. To nás
priviedlo k myšlienke zorganizovať spoločný výlet počas letných prázdnin.
Poskytovanie sociálnych služieb je spolufinancované Košickým samosprávnym krajom.

V Trebišove, dňa 22. 5.2013
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