KOTVA n. o. TREBIŠOV
Výročná správa za rok 2020

ÚVODNÉ SLOVO
Magický rok 2020 nám sľuboval nový začiatok, nové výzvy a nové desaťročie. Chceli sme
osláviť 14. narodeniny našej organizácie a bol tiež 13. rokom prevádzkovania zariadenia núdzového
bývania – bezpečného ženského domu. Bol pre nás ale neočakávane náročný, sprevádzaný novým
nepoznaným ochorením Covid-19 a s ním súvisiacimi okolnosťami. Naše generácie nič podobného
nezažili.
Už začiatkom roka sme pozorne a zodpovedne sledovali situáciu vo svete, súvisiacu
so šírením tohto ochorenia. Po správe o prvom nakazenom Slovákovi sme začali vnímať, že sa to
začína dotýkať aj nás a pociťovať obavy. Postupne vznikalo množstvo opatrení a usmernení, ktoré
boli spočiatku viac zmätočné ako nápomocné. Zrazu sa každodenný život zmenil na nepoznanie,
mestá stíchli, ulice ostali prázdne. Postupne sme menili svoj spôsob života, práce a zvykali sme si
na rozsiahle obmedzenia. Pre ženy a deti v bezpečnom ženskom dome bolo ťažké prijať ich, keď ich
sloboda, pohyb a sociálne kontakty boli z dôvodu bezpečia vo veľkej miere už aj tak obmedzené. Deti
sa začali učiť doma, čo v našich podmienkach a komunite nebolo jednoduché. Chýbala nám ľudská
blízkosť, objatie, či podanie ruky. V týchto dňoch bol však prejavom našej zodpovednosti pravý opak rúško, dištančný odstup, rukavice.
Počas celého obdobia pandémie sme naďalej poskytovali sociálne služby ženám a ich deťom
a nepretržite prevádzkovali bezpečný ženský dom. Pracovali sme v čase, keď sme všetci mali najväčší
strach. Pribudli nám nové povinnosti v podobe monitorovania zdravotného stavu, zabezpečovania
pravidelného testovanie zamestnancov a prijímateľov sociálnej služby, zabezpečovania osobných
ochranných pracovných prostriedkov a dezinfekcie. Prácu nám sťažovala nedostupnosť k potrebným
inštitúciám (notárske úrady, zdravotné poisťovne, súdy, sociálna poisťovňa), či ich fungovanie
v núdzovom režime.
Napokon sme sa nevyhli ani kontaktu s obávaným ochorením a v našom bezpečnom ženskom
dome sme absolvovali nariadenú karanténu. Šíreniu ochorenia na ďalšie osoby sa nám však podarilo
úspešne zamedziť. Odniesli sme si však skúsenosť, že so vzájomnou pomocou zvládneme aj tie
najväčšie výzvy, čo potvrdili svojim prístupom aj prijímateľky sociálnych služieb v našom zariadení.
Napriek svojim odlišnostiam sa v krízovej situácii vždy dokážu zomknúť, podať pomocnú ruku
a postaviť sa jedna za druhú.
Prebiehajúca kríza a s ňou súvisiaca sociálna izolácia znamenala pre mnohé ženy väčšiu
zraniteľnosť, čo malo za následok zvýšený výskyt násilia páchaného na ženách na Slovensku, ako aj
všade vo svete. Zároveň sa im aj značne sťažili možnosti dovolania sa pomoci. V tejto situácii bol ešte
ťažší odchod z domu, najmä v začiatkoch, kedy neboli zriadené karanténne miesta špecificky
pre prijímateľov sociálnej služby, kde by mohli absolvovať karanténu. Vo vzniknutých karanténnych
miestach bol pobyt podmienený finančnou úhradou, ktorú si mnohé nemohli dovoliť. PCR testovanie
na prítomnosť ochorenia Covid-19 bolo spočiatku tiež spoplatňované.
Zažívame dobu, ktorú si mnohí z nás predtým nevedeli ani predstaviť. Súčasná kríza nás však
mnohému naučila. Viac si vážime ľudskosť, jej blízkosť, dokážeme oceniť hodnotu solidarity,
ale predovšetkým zdravia, či toho najcennejšieho - života.

Žaneta Lešundáková, štatutárna zástupkyňa
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KOTVA
NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA

KOTVA, nezisková organizácia, bola založená dňa 30.10.2006, na základe rozhodnutia
Krajského úradu v Košiciach, podľa ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z . z. o neziskových
organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby. Organizácia bola založená za účelom
poskytovania pomoci ženám a matkám s deťmi, ktoré zažívali násilie. Našou snahou bolo zriadiť
bezpečný ženský dom rodinného typu, kde by sa ženám a ich deťom poskytovala celoročná pomoc
a podpora, v bezpečnom a dôvernom prostredí mimo násilného partnera, čo sa nám v roku 2008
podarilo a odvtedy pôsobíme v meste Trebišov.
Podľa §29 Zákona č. 448/2008 Z. z., Zákona o sociálnych službách a o zmene a doplnení
zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, KOTVA n.o. Trebišov
prevádzkuje Zariadenie núdzového bývania – bezpečný ženský dom. Sociálne služby tu poskytuje
ženám zažívajúcim násilie v partnerských vzťahoch a ich deťom, teda fyzickým osobám v nepriaznivej
sociálnej situácii, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením alebo ich schopnosť sa spoločensky začleniť
a samostatne riešiť svoje problémy je obmedzená pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb,
alebo ak sa stali obeťou správania iných fyzických osôb. Ženám a ich deťom vytvárame bezpečné
rodinné prostredie, kde poskytujeme kompletné sociálne poradenstvo. Podľa individuálnych potrieb
žien a ich detí zabezpečujeme psychologickú, právnu a inú odbornú pomoc. Organizujeme rôzne
kultúrne, športové, výchovno-vzdelávacie a voľnočasové aktivity, pracovné terapie podľa záujmu žien
a detí a pod. Naša práca je zároveň našim poslaním.
KOTVA n. o. Trebišov v Zariadení núdzového bývania
poskytuje :
• ubytovanie na určitý čas,
• sociálne poradenstvo,
• pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
utvára podmienky na:
• prípravu stravy,
• vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
• upratovanie,
• pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva,
• záujmovú činnosť.
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Našim cieľom je poskytovať efektívnu pomoc, podporu a ochranu pre ženy zažívajúce násilie
a ich deti v bezpečnom a dôvernom prostredí, prispievať k eliminácii násilia na ženách a jeho
negatívnych následkov, k podpore dodržiavania ľudských práv žien a princípov rodovej rovnosti,
k zvyšovaniu informovanosti verejnosti, spolupracovať s rôznymi organizáciami a inštitúciami, aby
sme ženám dokázali zabezpečiť koordinovanú pomoc a podporu.

Hlavným cieľom KOTVA n. o. Trebišov je najmä : Celoročná nevyhnutná starostlivosť o ženy
zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch a ich deti. Poskytovanie kompletných sociálnych služieb
ženám zažívajúcim násilie v partnerských vzťahoch a ich deťom, v bezpečnom prostredí, v zariadení
núdzového bývania - bezpečný ženský dom, s utajenou adresou.

Princípy a filozofia činnosti:
Predovšetkým ochrana ľudských práv a základných slobôd, vnímanie násilia ako ľudskoprávneho problému a podpora rodovej rovnosti. V zariadení je uplatňovaná nulová tolerancia násilia
a komunitný prístup resp. prístup vzájomnej podpory „ženy ženám“. Pomoc je poskytnutá každej
žene, ktorá o to požiada, v rámci kapacitných možností, príp. distribúciou na inú organizáciu.

Systém prideľovania služieb:
Všetky žiadosti o poskytovanie sociálnych služieb v zariadení sú evidované. V prípade plnej
obsadenosti celkovej kapacity im nie je možné vyhovieť a v takomto prípade poskytujeme kontakt
na Národnú linku pre ženy zažívajúce násilie alebo iné zariadenie rovnakého alebo podobného
charakteru. Keďže násilie páchané na ženách má svoju dynamiku, môže sa stať, že v prípade voľného
miesta kontaktujeme zaevidované žiadateľky, ktoré však už nemusia cítiť potrebu ponúkaných
sociálnych služieb. Žiadateľky kontaktujeme podľa závažnosti situácie, odhadu nebezpečenstva
a identifikácie násilia. Prioritne sú sociálne služby a bývanie poskytnuté ženám v ohrození života
a zdravia (napr. po akútnom útoku v sprievode príslušníkov PZ, po hospitalizácii v nemocnici
po priamom útoku, ak sa z obavy o zdravie a život nemôžu vrátiť domov).

Víziou KOTVA n. o. do budúcnosti je neustály rozvoj poskytovaných sociálnych služieb,
zvyšovanie povedomia širokej verejnosti o násilí páchanom na ženách a o možnosti poskytnutia
koordinovanej pomoci. Rovnako dôležité je pracovať na budovaní a upevňovaní dôvery širokej
verejnosti voči MVO a poskytovaniu sociálnych služieb.

Orgánmi neziskovej organizácie sú:
a) správna rada
b) dozorná rada
c) riaditeľka

4

PREHĽAD ČINNOSTÍ USKUTOČNENÝCH ORGANIZÁCIOU
ZA ROK 2020

Bezpečný ženský dom – BŽD
V kontexte zákona o sociálnych službách č. 448/2008 ide o zariadenie krízovej intervencie,
zariadenie núdzového bývania (§ 29), v ktorom sa poskytuje ubytovanie na určitý čas, nevyhnutný
na zabezpečenie krízovej intervencie, ochrany a podpory, sociálne poradenstvo, psychologické
poradenstvo, sprevádzanie a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. Bezpečný
ženský dom je predovšetkým bezpečný priestor s utajenou adresou pre ženy zažívajúce násilie a ich
deti. Cieľom je, aby sa v tomto prostredí dokázali čo najrýchlejšie „postaviť na vlastné nohy“, prevzali
kontrolu nad svojím životom a dokázali viesť samostatný a plnohodnotný život bez násilia.
Mapovanie potrieb
V rámci pomoci a podpory ženám prebiehali pravidelné poradenské rozhovory, na ktorých
boli spoločne pomenované, následne analyzované a postupne dopĺňané jednotlivé vyvstávajúce
potreby, problémy a požiadavky. Na základe nich boli spoločne stanovené dlhodobé ciele a z nich
vychádzajúce konkrétne krátkodobé ciele, ktoré postupne napĺňali. Prijímateľky sociálnych služieb
boli počas napĺňania jednotlivých potrieb sprevádzané sociálno-poradenskými pracovníčkami.

Pri práci bola dodržiavaná etika sociálnej práce. Posilňovaná bola sloboda žien, hlavne boli
podporované v tom, aby znovu prebrali kontrolu nad svojimi životmi, ktorú dlhý čas preberal násilný
partner. Rozhovory so ženami a deťmi prebiehali na dobrovoľnej báze v bezpečnom prostredí.
Spôsob, akým prebiehali interakcie s prijímateľkami sociálnych služieb, má zásadný význam
pre riešenie ich sociálneho problému. Keďže cieľom bolo dosiahnuť trvalú kvalitatívnu zmenu, bolo
dôležité, že sociálne pracovníčky v tomto prípade prijímateľky sociálnych služieb „neriadili“,
ale podporovali ich. V našom zariadení sme sa stretli s kultúrnou rozmanitosťou žien, ktoré
prichádzali z rôzneho prostredia, s rôznymi zvykmi, potrebami, povahami a spôsobom života či
zvládania jednotlivých situácií. Na pravidelných bázach preto prebiehali aj komunitné stretnutia žien
a ich detí, na ktorých sme riešili situácie, ktoré prinášal každodenný život v BŽD.
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Rok 2020 silne poznamenala celosvetová pandémia infekčného ochorenia Covid-19,
spôsobeného vírusom SARS-CoV-2. KOTVA n. o., aj v čase mimoriadnej situácie, poskytovala svoje
služby nepretržite, pričom realizovala a zabezpečovala nasledovné činnosti:
Súčasťou života a bývania v BŽD boli pravidelné poradenské rozhovory so ženami a deťmi, komunitné
stretnutia a ranné stretnutia, týkajúce sa rozdeľovania úloh, povinností dňa a plánovania návštev
potrebných inštitúcií. Vzhľadom na prežitú traumu boli potrebné pravidelné individuálne
psychologické konzultácie, podporné skupiny, či skupinové terapie s externe spolupracujúcou
psychologičkou BŽD. Riešili sme priznanie štátnych sociálnych dávok, ich presmerovanie do miesta
terajšieho pobytu, pomoc pri uplatňovaní sa na trhu práce. Ďalej sme prijímateľkám poskytli
poradenstvo a asistenciu pri podávaní trestných oznámení, neodkladných opatrení, návrhov
na rozvod manželstva, úpravu práv a povinností rodičov k maloletým deťom, náhradného výživného,
vymáhaní výživného exekútorským úradom. Dôležitým aspektom bola tiež podpora v rodičovstve,
pomoc pri získavaní rodičovských zručností, od praktických úkonov, ako je prihlásenie
k spolupracujúcim všeobecným a odborným lekárom, umiestnenie detí do škôl, podpora
pri mimoškolských aktivitách a príprave detí na vyučovanie, až po posilňovanie vzťahu mamičiek
s deťmi a budovanie ich sebadôvery ako rodiča. Súčasťou našej každodennej činnosti bolo vedenie
a dopĺňanie agendy prijímateliek sociálnej služby záznamami a potrebnými úradnými listinami.
Sprevádzali sme prijímateľky sociálnych služieb pri jednotlivých úkonoch s osobnou asistenciou.
Spolupracovali sme s Úradmi práce sociálnych vecí a rodiny, Košickým samosprávnym krajom,
školskými zariadeniami, CPPPaP, všeobecnými a odbornými lekármi pre deti i dospelých, zdravotnými
a sociálnou poisťovňou, obecnými a mestskými úradmi, Okresnými úradmi, exekútorskými úradmi,
okresnými a krajskými súdmi, políciou, Slovenskou poštou a bankovými subjektmi, bezpečnostným
technikom, ŽSR, podnikateľskými subjektmi, obchodnými centrami, inými sociálnymi zariadeniami
a mimovládnymi organizáciami.
Prijímanie materiálnej pomoci (šatstva, obuvi, hračiek, a pod.), či už od jednotlivcov alebo
spoločností, bolo z dôvodu dodržiavania epidemiologických opatrení pozastavené. Z tohto istého
dôvodu bola v zariadení značne obmedzená záujmová činnosť, kultúrne, športové a voľnočasové
aktivity, ako návšteva kina, rodinných príslušníkov a pod. Nezabudli sme si však pripomenúť
významné dni a sviatky roka (Nový rok, MDŽ, Veľká noc, Deň matiek, Deň detí, Tekvicový deň,
Mikuláš, Vianoce), osobné sviatky prijímateliek sociálnych služieb a ich detí.
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ZÚČASTNILI SME SA
Vo februári sme sa za našu organizáciu zúčastnili strategického stretnutia „Ako ďalej
v ochrane a podpore obetí rodovo podmieneného a domáceho násilia“, určeného odborníkom
a odborníčkam poskytujúcim sociálne služby. Časť stretnutia bola zameraná na identifikáciu potrieb
v oblasti poskytovania podpory a ochrany ženám a ich deťom – obetiam rodovo podmieneného
a domáceho násilia, a návrh stratégie zameranej na stabilizovanie a rozvoj služieb. V rámci neho
prebehla tiež moderovaná diskusia s dvoma poslankyňami Národnej rady SR, Zuzanou Zimenovou
a Simonou Petrík a kandidujúcou poslankyňou za stranu PS/SPOLU, Zuzanou Števulovou. Stretnutie
organizovalo Centrum Slniečko, n. o. Nitra v priestoroch Satori Stage v Bratislave.

Dňa 20.05.2020 našu organizáciu navštívil predseda Košického samosprávne kraja,
Ing. Rastislav Trnka. Pôvodné stretnutie bolo naplánované ako súčasť osláv pri príležitosti
Medzinárodného dňa žien, ktoré sa napokon kvôli šíreniu pandémie COVID-19 neuskutočnilo.
Osobné stretnutie s pánom predsedom sa tak uskutočnilo priamo v našej organizácii. Súčasťou bolo
tiež odovzdanie darov pre deti a ženy nášho BŽD, ktoré poskytol Úrad KSK a jeho zamestnanci
a zamestnankyne.

Dňa 22.09.2020 sme sa zúčastnili pracovného rokovania k návrhu strategických operácií
pre Integrovanú územnú stratégiu KSK, ktoré sa uskutočnilo v Zasadačke MsÚ Trebišov. Pozvánku
sme obdržali od predsedu Košického samosprávneho kraja, Ing. Rastislava Trnku.

V termíne od 12.10 do 16.10.2020 sme sa zúčastnili série piatich webinárov, ktoré boli
určené pre pracovníkov a pracovníčky, pracujúcich v oblasti poskytovania špecifických služieb
pre ženy zažívajúce násilie a prebiehali online formou. Lektorom tém za účelom zvýšenia právneho
minima v oblasti trestného a civilného práva bol Mgr. Matúš Kanis z advokátskej kancelárie
Kanisová&Kanis, Advokátska kancelária s. r. o. Bratislava.
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On-line formou prebiehali aj pravidelné mesačné stretnutia slovenských ženských
mimovládnych organizácií neformálnej Bezpečnej ženskej siete proti násiliu na ženách (OZ Fenestra
Košice, OZ Hana Spišská Nová Ves, KOTVA n.o. Trebišov, OZ Pomoc rodine Michalovce,
OZ Progresfem Poprad), ktorej súčasťou je aj naša organizácia. V rámci nich sa v mesiaci december
uskutočnilo aj prvé online stretnutie s českými ženskými mimovládnymi organizáciami, združenými
v koalícii NeNa (Ne Násilí), na ktorom sme sa vzájomne predstavili a zdieľali aktuálny spoločenský
kontext v SR a ČR.

Kampaň „16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách“. Dňa 26.11.2020 sme sa
v rámci kampane aktívne zúčastnili online regionálneho stretnutia pracovných skupín na prevenciu
a elimináciu násilia na ženách v Košickom kraji. Stretnutie bolo zamerané na výmenu skúseností
organizácií a inštitúcií s poskytovaním pomoci a podpory ženám zažívajúcim násilie v čase pandémie
COVID-19.
„Pískame, kým násilie na ženách neskončí.“ Aj tohto roku sme chceli zaujať svoj postoj a vypískať
násilie na ženách. Keďže sa to z dôvodu vzniknutej epidemiologickej situácie nedalo v uliciach mesta,
spolu s inými ženskými MVO a podporovateľkami sme symbolicky vypískali násilie online. Video bolo
pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách zverejnené
na sociálnych sieťach.

Pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch sme zorganizovali diskusiu na tému násilia
páchaného na ženách. S prijímateľkami sociálnych služieb v našom zariadení sme diskutovali
o príčinách, formách a vzorcoch rodovo podmieneného násilia páchaného na ženách, analyzovali sme
jeho dynamiku a stratégie prežitia žien.
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COVID-19
Začiatkom marca, po správe o prvom Slovákovi nakazenom ochorením Covid-19, sme
pozorne sledovali situáciu na Slovensku, súvisiacu s touto pandémiou. Následne sme pozorne
študovali vznikajúce opatrenia, usmernenia a nariadenia.

Osobné ochranné pracovné prostriedky
Spočiatku sme bojovali s nedostatkom ochranných rúšok, čo nás priviedlo k myšlienke
zabezpečiť si ich svojpomocne a vo voľnom čase sme začali šiť. Neskôr boli OOPP pre našu
organizáciu pravidelne distribuované Košickým samosprávnym krajom na distribučné miesto priamo
v našom meste.

V apríli 2020 sme od spoločnosti DeutschMann Internationale Spedition s.r.o v Trebišove
darom obdržali 50 kusov ochranných rúšok na tvár, ktoré sme použili pre zamestnancov, ako aj
pre prijímateľov sociálnych služieb nášho zariadenia.

Prvé plošné testovanie na Covid-19 v zariadeniach sociálnych služieb sa uskutočnilo v máji,
prostredníctvom certifikovaného rýchlotestu na zisťovanie protilátok IgM/IgG na Covid-19, zo vzorky
krvi. Tomuto testovaniu sa podrobili všetci prijímatelia sociálnych služieb nášho zariadenia, ako aj
všetci jeho zamestnanci. Táto aktivita vyšla z nariadenia MPSVaR SR v spolupráci s Košickým
samosprávnym krajom, prostredníctvom ktorého nám boli vyššie spomenuté rýchlotesty
distribuované.
Druhé plošné testovanie na Covid-19 v zariadeniach sociálnych služieb prebehlo
v novembri, prostredníctvom certifikovaného test Antigén SARS-CoV-2, určeného na zisťovanie
prítomnosti vírusu Covid-19 v tele testovaného. Test bol určený na rýchle testovanie zamestnancov
a všetkých prijímateľov sociálnych služieb vo veku od 10 rokov. I v tomto prípade išlo o aktivitu, ktorá
vyšla z nariadenia MPSVaR SR v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom, prostredníctvom
ktorého nám boli vyššie spomenuté Ag testy distribuované.
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Od druhého povinného plošného testovania sme sa riadili Usmernením MPSVaR SR
o priebežnom testovaní zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb na ochorenie Covid-19
v druhej vlne pandémie, podľa ktorého ďalšie testovania prijímateľov v ZNB sa vykonávalo priebežne
podľa potreby (pri príznakoch infekčného ochorenia, pri prijímaní/návrate klienta z ústavného
zdravotníckeho zariadenia, alebo z domáceho prostredia, po ukončenej karanténe,..).
U zamestnancov ZNB sa každý zamestnanec podroboval pravidelnému testovaniu raz za mesiac
a priebežne podľa potreby (pri príznakoch infekčného ochorenia, pri návrate na pracovisko po PN,
OČR, ukončenej karanténe a pod.), v oboch prípadoch s prihliadnutím na vývoj epidemiologickej
situácie v našom kraji.
Pri výkone preventívnych a krízových opatrení, v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19,
sme ako poskytovateľ sociálnych služieb ZNB – BŽD vykonávali aj tieto činnosti : kontrolu zdravotného
stavu zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb a to meraním telesnej teploty 2x denne
(na začiatku a konci pracovnej zmeny, v prípade potreby častejšie), kontrolu klinických prejavov
(kašeľ, dýchavičnosť, bolesti hlavy, svalov), používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
u zamestnancov a osobných ochranných prostriedkov u prijímateľov, častú dezinfekciu vnútorných
a vonkajších priestorov, povrchov a predmetov a to min. 2x denne. Taktiež sme všetkým prijímateľom
sociálnych služieb odporučili obmedziť styk s ostatnými prijímateľmi sociálnych služieb v zariadení,
ako aj mimo neho.
Aj napriek všetkým opatreniam a ich dodržiavaniu sa v našom zariadení počas priebežného
testovania potvrdil výskyt ochorenia Covid-19. V prvom prípade išlo o dve osoby jednej rodiny
a v druhom prípade o maloleté dieťa. Na základe vykonaných epidemiologických vyšetrení bolo RÚVZ
v Trebišove v oboch prípadoch nariadené plnenie karanténnych opatrení. Vďaka dodržiavaniu
a plneniu dekontaminačných opatrení sa nám podarilo zamedziť šíreniu tohto ochorenia na ďalšie
osoby.
V prípade prijímania nových prijímateľov sociálnych služieb, ak sa jednalo o fyzické osoby,
ktoré boli v ohrození života alebo zdravia, boli tieto prijaté bezodkladne. U ostatných sa prijatie
uskutočnilo až po potvrdení negatívneho výsledku PCR testovaním na ochorenie Covid-19. Veľmi
nápomocný v tomto smere nám bol RÚVZ v Trebišove.

Počas tohto obdobia pretrvávajúceho núdzového stavu či mimoriadnej situácie na Slovensku
bola naša organizácia Príkazom MPSVaR SR určená ako subjekt hospodárskej mobilizácie, čím nám
bolo nariadené vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie.
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DOTÁCIE
Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa § 4 ods.3 NV SR č. 103/2020 Z. z. v znení NV SR
č. 301/2020 Z. z.
Išlo o poskytnutie dotácie na humanitárnu pomoc v pôsobnosti Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR pre poskytovateľov vybraných druhov sociálnych služieb, na účel úhrady
nákladov na nákup výživových doplnkov. Dotáciu v sume 480,- eur sme použili na nákup výživových
doplnkov pre prijímateľov a zamestnancov nášho zariadenia na obdobie 5 mesiacov (vitamín D,
vitamín C). Dotácia bola poskytnutá vo výške 20,- eur na jedného prijímateľa a zamestnanca. Dotácia
bola v danom roku následne aj zúčtovaná.

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 3 a 4 zákona
– právnické osoby
Išlo o dotáciu na tzv. „infekčný príplatok“ zamestnancom zariadení za prácu v karanténe
na tzv. „odmenu za prácu v karanténe“. Účelom tejto dotácie bolo poskytovanie sociálnej služby
v zariadení počas karantény (izolácie) z dôvodu šírenia ochorenia Covid -19, na základe rozhodnutia
RÚVZ. Na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie nám táto bola v danom roku poskytnutá vo výške
1 620,- eur.
Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 3 a 4 zákona
– právnické osoby
Účelom tejto žiadosti bolo poskytnutie dotácie na materiálno-technické vybavenie v súvislosti
s nákladmi spôsobnými koronakrízou (Covid-19). Žiadosť bola na MPSVaR SR v danom roku podaná.

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotácie na podporu
vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb, poskytovaných podľa zákona 544/2010 Z. z.
podľa §3 ods. 1 písm. e) bod 3, sme žiadali na nákup materiálno-technického vybavenia obytných
miestností v zariadení sociálnych služieb. Žiadosť sme koncom daného roka predložili Ministerstvu
práce, sociálnych vecí a rodiny SR v požadovanej elektronickej forme, prostredníctvom informačného
systému Dotácie. Žiadosť bola podaná na nasledujúci rozpočtový rok.
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PODPORILI NÁS

Kalendár venovaný ženám 2020
Dokumentárna fotografka Dorota Holubová vytvorila projekt, ktorého cieľom bolo finančne
pomôcť konkrétnym ženám a organizáciám, ktoré podporujú ženy a bojujú proti násiliu na ženách.
Koncom roka 2019 vydala charitatívny kalendár, do ktorého vybrala silné sebavedomé ženy, ktoré
vo svojej profesii vynikajú a motivujú iné ženy. Celý finančný výťažok z jeho predaja bol venovaný
ženám a ich deťom z BŽD a ženským organizáciám, ktoré bojujú proti násiliu páchanému na ženách.
Naša organizácia obdržala sumu 262,50 eur.

Nadačný fond Zuzany Čaputovej pri Nadácii Centra pre filantropiu
Z prostriedkov Nadačného fondu Zuzany Čaputovej boli našej organizácii poskytnuté finančné
prostriedky vo výške 1 500,- eur na podporu verejnoprospešného účelu – poskytovanie sociálnej
pomoci. Finančné prostriedky boli použité na priamu pomoc pre prijímateľky sociálnej služby
v našom zariadení, počas sťaženej situácie, súvisiacej s pandémiou Covid-19. Vďaka finančnej pomoci
tak dokázali zabezpečiť základné potraviny, nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť (lieky,
stomatologické vyšetrenie, hospitalizáciu v nemocnici,...), školské a mimoškolské výdavky pre deti.

12

„Venuj radosť“ – Vianoce
„Venuj radosť“ bol projekt, ktorým sa skupina kamarátov rozhodla venovať radosť bezpečným
ženským domom, ťažko skúšaným ženám a ich deťom, na ktorých bolo páchané násilie. S mamičkami
a deťmi sme spísali ich krátke životné príbehy, spolu so zoznamom ich vianočných prianí, ktoré boli
uverejnené na webovej stránke projektu. Bolo len na dobrých ľuďoch, akým spôsobom a komu sa tak
rozhodli venovať radosť a dané želania naplniť.
Sme vďačné tvorcom, že naša organizácia bola súčasťou tak krásneho projektu, akým „Venuj radosť“
určite je. Všetci darcovia a darkyne, bez ktorých by sa táto myšlienka nedala zrealizovať a všetci, ktorí
sa do tohto projektu akýmkoľvek spôsobom zapojili a mysleli na nás, sa tým podelili o radosť
a skrášlili tak spomínaným detičkám a mamičkám najkrajšie sviatky roka - Vianoce.
„Venovať radosť je skutočne ľahké.“

Lidl – „Podeľ sa a pomôž“
Naša organizácia sa zapojila do projektu „Podeľ sa a pomôž“, ktorého podstatou je
potravinová pomoc. Nejde o jednorazovú aktivitu, ale dlhodobú a pravidelnú pomoc, ktorá beží 365
dní v roku vo všetkých predajniach spoločnosti Lidl po celom Slovensku. Zákazníci predajne Lidl
v Trebišove majú možnosť časť suchých a trvanlivých potravín odovzdať do označeného koša,
určeného pre našu organizáciu. Tento projekt beží od októbra 2020 a do konca decembra 2020 sa
pre našu organizáciu vyzbieralo 14 nákupných košov. Mamičky túto potravinovú pomoc s radosťou
uvítali. Súčasťou tejto poskytnutej pomoci bola aj darčeková karta v hodnote 100,- eur, určená
na nákup potravín a drogérie v predajni LIDL. Túto sme využili na zabezpečenie spoločnej
štedrovečernej večere počas vianočných sviatkov.
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Dary a príspevky
Prezentáciou našich služieb verejnosti, získavaním sponzorov a darov na podporu prevádzky
zariadenia núdzového bývania, sme zo súkromných darov získali 111,30 eur (jednotlivci vkladom
na účet organizácie alebo prostredníctvom darcovského portálu ĽudiaĽuďom.sk)
Z podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb sme získali 998,20 eur.
Z finančnej zbierky "Vianočný dar", farnosti návštevy Panny Márie v Trebišove sme získali 200,- eur.
Tieto boli odovzdané priamo prijímateľkám sociálnych služieb, na zlepšenie ich sociálnej situácie,
predovšetkým v čase vianočných sviatkov.

Poskytovanie sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania - bezpečný ženský dom
je spolufinancované Košickým samosprávnym krajom. V roku 2020 nám bol poskytnutý finančný
príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby vo výške 59 677,34 eur.

Ekonomicky oprávnené náklady v zariadení núdzového bývania – bezpečný ženský dom
za kalendárny rok 2020 boli 73 438,38 eur.
Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa/prijímateľku sociálnej služby
v zariadení núdzového bývania – bezpečný ženský dom za kalendárny rok 2020 boli 3 671,92 eur.
Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa/prijímateľku sociálnej služby
v zariadení núdzového bývania – bezpečný ženský dom za kalendárny mesiac v roku 2020
boli 305,99 eur.

V roku 2020 sme v zariadení núdzového bývania poskytli sociálne služby spojené
s ubytovaním, pomoc a podporu pre 18 žien a ich 27 deti (10 dievčat a 17 chlapcov).
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ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
A ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV V NEJ OBSIAHNUTÝCH
V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení
KOTVA n.o. Trebišov účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
Účtovná závierka je výsledným produktom účtovnej uzávierky. Príprava a zostavenie účtovnej
závierky sa skladá z 3 etáp :
1. etapa: prípravné práce – sem patrí zúčtovanie všetkých účtovných prípadov za daný rok,
peňažného denníka, vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a zaúčtovanie
uzávierkových účtovných operácií
2. etapa: uzatvorenie účtovných kníh, t.j. účtovná závierka
3. etapa: zostavenie účtovných výkazov, t.j. účtovná závierka
Účtovná závierka predstavuje sústavu výstupných informácií z bežného účtovníctva.
Na základe účtovnej závierky KOTVA n. o. Trebišov zostavuje Výkaz o majetku a záväzkoch a Výkaz
o príjmoch a výdavkoch. Tieto výkazy tvoria účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve a sú
súčasťou daňového priznania dani z príjmov.
Ročná účtovná závierka nebola overená audítorom, pretože nesplnila podmienku audítorskej
správy.

PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH PRÍJMOCH A VÝDAVKOCH

Celkom

Príjmy (v EUR)

Výdavky (v EUR)

Zostatok k 31.12.2020

70 039,74

75 002,50

5 473,44

Rozdiel príjmov a výdavkov :

- 4 962,76 eur

STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV ORGANIZÁCIE
Majetok celkom 14 060,10 eur
z toho:
dlhodobý majetok 8 576,76 eur

Záväzky celkom
z toho:
sociálny fond

Rozdiel majetku a záväzkov: 12 351,18 eur
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1 708,92 eur
1 199,03 eur

ZMENY A ZLOŽENIE ORGANIZÁCIE

Správna rada KOTVA n.o. Trebišov sa na svojich zasadaniach neuzniesla na žiadnych zmenách
v štatúte ani zložení orgánov neziskovej organizácie. Tieto pracujú v rovnakom zložení ako doposiaľ.

POĎAKOVANIE

Naše poďakovanie patrí všetkým spoločnostiam, fondom, nadáciám, komunitám, inštitúciám,
všetkým právnickým a fyzickým osobám, individuálnym darcom a darkyniam, ktorí nás v roku 2020
podporili, či už v rámci darovania podielu zaplatenej dane z príjmov, alebo individuálnymi finančnými
či materiálnymi darmi.

Ďakujeme tiež všetkým, ktorí sa dobrovoľne zapojili do našich aktivít, alebo ich nejakým iným
spôsobom podporili.

„ ĎAKUJEME, ŽE NÁM POMÁHATE POMÁHAŤ ! “
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