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VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ ZPP 

„RADOSŤ“  ZA ROK 2012 

 

 

Identifikácia a profil organizácie 

 
Identifikačné údaje organizácie: 

 

Názov organizácie: Zdruţenie príbuzných a priateľov „Radosť“ 

Sídlo organizácie: Rastislavova 12, 040 01 Košice 

Právna forma : Občianske zdruţenie 

IČO: 31262848 

Dátum registrácie: 14.11.1997 

Číslo spisu registrácie: MVSR-VVS/1-900/90-13426-1 

Číslo účtu: 2070788453/0200 

Kód Banky: 0200 – VÚB Banka 

Web stránka: www.zpp-radost.sk 

Štatutárny zástupca organizácie: Mgr. Drahoslava Kleinová 

Prvý kontakt: 0905 588 014,  

Kancelária: 0907 461 813, 055/6782738 

 
História organizácie 

 

Združenie príbuzných a priateľov „Radosť“ (ZPP) je  organizácia pre ľudí s duševnými 

poruchami. Niektorými osvetovými aktivitami slúţime aj širokej verejnosti. Zakladateľkou je Mgr. 

Drahoslava Kleinová, ktorá svoju osobnú ţivotnú skúsenosť prijala ako výzvu a zhmotnila ju do 

vzniku zariadenia. Občianske Zdruţenie ZPP „Radosť“ bolo na  Ministerstve vnútra SR 

zaregistrované 14. novembra 1997.   

Pani Kleinová je autorkou viacerých pilotných projektov pre integráciu psychosociálne 

postihnutých do spoločnosti. V roku 1998 sa k nej pridal manţel Mgr. art. Vladislav Klein, s 

ktorým tieto projekty realizovali. 

 Rok 1998 – autorka a koordinátorka projektu pre reintegráciu ľudí s duševnými poruchami 

do spoločnosti 

 Rok 1999 – autorka a koordinátorka projektu „Verejnosť a tolerancia” 

 Rok 2000 – autorka a koordinátorka projektu:  „Psychorehabilitačné pobyty” 

 Rok 2001 – autorka a koordinátorka projektu pre deti s duševnými poruchami 

 Rok 2003 – osvetový projekt „Duševné zdravie si chráň“ 

Od roku 2002 za finančnej podpory ÚKSK v Košiciach ZPP Radosť začalo poskytovať sociálne 

poradenstvo a sociálnu prevenciu.  
V roku 2004 vznikla v rámci neziskovej organizácie ZPP „Radosť“ denná ambulantná sociálna 

služba pre ľudí s duševnou poruchou – Rehabilitačné stredisko (RS).  Ide o sociálnu sluţbu, 

ktorá je poskytovaná podľa § 37 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych sluţbách v znení neskorších 

predpisov. Forma sluţby je ambulantná, t. z. kaţdý pracovný deň v čase od 8.00 do 16.00 hod. 

V roku 2012 – udelenie ceny WHO (World Health Organization). Kancelária WHO na Slovensku 

pri príleţitosti Svetového dňa zdravia 2012 udelila Cenu za inovatívny prístup k podpore duševného 

zdravia. Mgr. Drahoslava Kleinová bola ocenená za priekopnícku prácu pri príleţitosti miestnej 

i celoslovenskej organizácie príbuzných a priateľov ľudí s psychickými poruchami a za rozvoj 

spolupráce so všetkými zúčastnenými zloţkami v oblasti starostlivosti o duševné zdravie. 

 

 

http://www.zpp-radost.sk/
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Predmet činnosti  a kapacita zariadenia  

 

Zdruţenie príbuzných a priateľov „Radosť“ je zariadenie sociálnych sluţieb, ktoré poskytuje 

sociálne sluţby podľa §37  zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych sluţbách v znení neskorších 

predpisov. 

V rehabilitačnom stredisku sa poskytuje sociálna sluţba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na 

pomoc inej fyzickej osoby.  V RS sa poskytuje sociálna rehabilitácia, sociálne poradenstvo, pomoc 

pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, pracovná terapia, ako aj ďalšia činnosť – záujmová 

činnosť, hudobné a výtvarné činnosti. V rehabilitačnom stredisku sa poskytuje sociálne poradenstvo 

aj rodine, alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, 

na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii. 

Predmetom činnosti organizácie je  naučiť klientov a ich rodiny tešiť sa zo ţivota aj s 

handicapom, byť uţitočný pre druhých, upevňovať  praktické zručnosti, schopnosti a návyky pre 

samostatný ţivot, rozvíjať sociálne zručnosti: empatiu, asertivitu, riešenie konfliktov, rozvoj 

komunikácie,  viesť klientov cestou k návratu do aktívneho ţivota (práca, škola...), naučiť klientov 

starostlivosti o seba, aj o iných, rozvíjať zručnosti spojené s plánovaním (vytýčiť si cieľ, plánovať 

kroky k jeho dosiahnutiu,  ich realizácia), hľadanie príčin neúspechu, viesť klientov  k správnemu 

rozhodovaniu, zvaţovaniu rizík spojených s rozhodnutím. 

 V priestoroch zariadenia sú vytvorené podmienky pre umiestnenie 15 prijímateľov. Klientmi 

sú občania s ťaţkým zdravotným postihnutím (schizofrénia, mánio-depresívne poruchy, poruchy 

osobnosti a správania u dospelých) vo veku od 18 rokov, s rôznym vzdelanostným stupňom, ktorí 

sú posúdení Košickým samosprávnym krajom – odbor sociálnych vecí a zdravotníctva a odkázaní 

na sociálnu sluţbu v rehabilitačnom stredisku. 

 
Organizačná štruktúra organizácie a Personálne obsadenie RS „Radosť“ za rok 2012 

 

Personálne obsadenie RS  

 

V roku 2012 boli v trvalom pracovnom pomere zamestnaní: 

- Mgr. Drahoslava Kleinová – riaditeľka zariadenia 

- Mgr. art. Vladislav Klein – managér a lektor umeleckých a integračných aktivít 

- Mgr. Michaela Šúľová – sociálna pracovníčka 

- Mgr. Lenka Hybalová – sociálna pracovníčka 

- Diana Keresztveyová – pracovníčka  pre sociálnu agendu 

- Mgr. Monika Copková – ekonómka 

 

Na dohodu boli v roku 2012 zamestnaní: 

- Mgr. Miriama Bírešová - psychologička 

- Mgr. Jana Vojtková – odborný pedagóg výtvarných techník 

- Ľudmila Čepková – odborný pedagóg výtvarných techník 

- Ivan Čepek – odborný pedagóg výtvarných techník 

- PhDr. Milana Kovaničová CSc – supervízia 

- MUDr. Dagmar Breznoščáková – supervízia  

- Igor Sokolovský – odborný pedagóg výtvarných techník 
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Dobrovoľníci za rok 2012: 

A, dlhodobí, ktorí sa zúčastňovali aktivít pravidelne: počet – 8 

B, jednorázoví,  ktorí sa zúčastňovali  verejnej zbierky „Dni nezábudiek 2012“: počet - 90 

 

Názov  Adresa Kontaktná osoba 
Stredná priemyselná škola 

Odbor: hutníctvo 

Komenského 2, 040 01 

Košice  

Mgr. Bednárová 

tel.č. 0908988272 

mail: lubed@post.cz 

Obchodná akadémia 

 

 

Watsonova 61, 

041 38 Košice 

Mgr. Nataša Csabalová 

0903167923  

Mail:natasa.csabalova@post.sk 

Univerzita Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach, Katedra 

sociálnej práce  

    

Petzvalova 4, 

040 11 Košice -Západ 

PhDr. Katarína Šiňanská, prof. 

PhDr. Eva Ţiaková CSc. 

mail:katarina.sinanska@gmail.com 

eva.ziakova@gmail.com 

Škola úţitkového výtvarníctva  Jakobyho 15 040 01 Košice  RNDr. Ivana Péchyová 

0908992282 

mail: ivkapechyova@pobox.sk 

Stredná odborná škola 

poľnohospodárstva a sluţieb 

na vidieku                           

                                         

 Kukučínova 23, 040 01 

Košice  

RNDr. Zuzana Lakiová 

055/6855389 

mail: soupzastupcatv@dol.sk 

Mgr. Vargová  

0903708345 

Gymnázium v Košiciach, 

Opatovská 7                           

                                                                  

 Opatovská 7, 041 35 Košice     

Gymnázium Jána Amosa 

Komenského 

 

Škultétyho 10, 040 01 Košice Mgr. Marcela Vodičková 

0556815623 

mail:  marcelavod@post.sk 

Katolícka univerzita v 

Ruţomberku, Teologická 

fakulta v Košiciach, Katedra 

sociálnej práce 

 

Hlavná 89 

041 21 Košice 

 

PhDr. Michaela Šuľová 

mmichaela.sulova@gmail.com 

Spoločnosť U. S. Steel 

Košice, s.r.o.  

  

Vstupný areál U.S.Steel 

044 54 Košice 

Ľubomíra Šoltesová  

0904704112 

Mail: lsoltesova@sk.uss.com 

Tabuľka č. 1: Prehľad škôl a inštitúcií zapojených do Zbierky „Dni Nezábudiek 2012 
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Organizačná štruktúra zariadenia: 
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Činnosť organizácie 
 

Rozdelenie aktivít v RS „Radosť“ 

 

V RS „Radosť“  sa poskytujú sociálne sluţby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu 

ťaţkého  zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu, alebo dovŕšenia dôchodkového 

veku. Sociálna sluţba sa poskytuje ambulantou formou. 

Kaţdodenná práca s klientmi je vopred  určená stanoveným harmonogramom, ktorý 

rešpektuje ich individualitu a zdravotný stav Cieľom aktivít je upevňovanie vzájomných vzťahov, 

rozvoj empatie, asertivity, komunikačných schopností, precvičovanie kognitívnych funkcií. Ďalej sa 

snaţíme viesť klientov k väčšej samostatnosti,  vzájomnej tolerancii a k primeranému fungovaniu 

v spoločnosti. 

Aktivity, ktoré v RS „Radosť“ realizujeme moţno rozdeliť na individuálne, skupinové 

(uskutočňujú sa pravidelne podľa týţdenného plánu) a komunitné (vykonávané v priebehu roka, za 

účelom čo najlepšej  integrácie klientov do spoločnosti). 

 

1. INDIVIDUÁLNE  AKTIVITY 

 

Ide o konkrétnu prácu s jednotlivcom, pričom sa prihliada na špecifiká klientovej osobnosti a 

vychádza sa z jeho schopností. Individuálna činnosť pozostáva zo stanovenia Individuálneho plánu 

rozvoja osobnosti klienta (IPR), ktorého obsah sa napĺňa najmä prostredníctvom individuálnych 

rozhovorov a vyuţitím ďalším metód sociálnej práce. Tento individuálny plán rozvoja osobnosti 

klienta sa vypracováva podľa § 9 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zahŕňame 

sem i prácu s rodinou a poskytovanie sociálneho poradenstva. 

 

2. SKUPINOVÉ AKTIVITY  

 

Radíme sem prácu s väčším počtom klientov, so skupinou, zameranú na podporou ich 

samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti, na rozvoj ich sociálnych a praktických zručností. 

V minulom roku sem patrili: 

a, nácvik komunikácie – snaţíme sa u klientov rozvíjať komunikáciu, rozširovať slovnú 

zásobu, konštruktívny spôsob riešenia konfliktov, zdravé sebapresadenie sa, vhodné prejavovanie 

svojich názorov, pocitov, potrieb, rozprávanie o svojich problémoch bez zábran. 

b,  výtvarná umelecká tvorba – klienti vyuţívajú výtvarné prostriedky na vyjadrenie svojich 

emócií, rozvíjajú tvorivosť, výtvarný prejav,  neverbálnu komunikáciu, čo prispieva k zvyšovaniu 

ich sebavedomia, samostatnosti, zdokonaľovaniu jemnej motoriky a zmyslu pre detail. 

K najčastejším technikám, ktorým sme v roku 2012 najviac venovali patrili: maľba na hodváb, 

práca s hlinou, tvorba koláţí, šitie dekoračných predmetov, výroba módnych doplnkov. 

c, nácvik ľudových a moderných tancov a piesní – v rámci týchto aktivít vedieme klientov 

k tomu, aby vyjadrovali svoje pozitívne i negatívne pocity prostredníctvom hudby. K hudobným 

činnostiam, ktoré sme s klientmi prevádzali radíme: spev a rytmické cvičenia, počúvanie 

hudobných diel, relaxácia prostredníctvom hudby, návšteva koncertov a generálok v Štátnej 

filharmónii Košice,  výučba hry na klavír, gitaru, flautu,  pohybové a tanečné cvičenia, prechádzky 

do okolia Košíc,  rozcvičky. 

d, pracovné činnosti - cieľom je učiť klientov primerane telesne i mentálne pracovať, pestovať 

u nich kladný vzťah k práci, zlepšovať ich schopnosť udrţať aktívnu pozornosť, pracovnú 

disciplínu. Takýmto spôsobom sa ich snaţíme pripraviť na pre samostatnejší ţivot. V minulom roku 

sme k týmto činnostiam zaradili: starostlivosť o čistotu a poriadok rehabilitačného strediska, 

príprava jednoduchých jedál a nápojov, nakupovanie potravín,  rozpočet a hospodárenie 

s finančnými prostriedkami, práca na PC, tvorivé dielne, výroba darčekových predmetov. 

e, čítanie a rozbor umeleckých diel  - za pomoci čítania kníh sa snaţíme u klientov upevňovať 

vzťah ku knihám, hľadať  skrytý zmysel a poučenie do praktického ţivota, rozvíjať a zlepšovať 
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čítanie, sebadisciplínu,  prezentáciu pred skupinou. Čítanie pomáha klientom účelne vyuţívať 

voľný čas, prekonávať depresívne stavy a duševné krízy, riešiť ich vnútorné psychické konflikty. 

Všetky tieto vyššie uvedené aktivity sa pravidelne opakujú podľa stanoveného 

harmonogramu práce. 

 

3. KOMUNITNÉ AKTIVITY  

 

Do týchto komunitných aktivít zaraďujeme nielen klientov, ale aj ich rodinných 

príslušníkov, či širšiu verejnosť. Ich hlavným účelom je najmä začleňovanie klientov do 

spoločnosti, prevencia sociálneho vylúčenia, odstraňovanie predsudkov, stigmatizácie, šírenie 

osvety v oblasti duševného zdravia,  propagácia ZPP „Radosť“, získavanie nových dobrovoľníkov, 

 upevňovanie a rozširovanie vzťahov s rodinnými príslušníkmi, zakladanie ďalších svojpomocných 

skupín. 

Komunitné (jednorázové) aktivity sme rozdelili do niekoľkých skupín:  

A, Rehabilitačné a integračné aktivity 

B, Edukačné aktivity s cieľom zvyšovania kvalifikácie pracovníkov a rozširovania poznatkov 

klientov 

C, Prezentačné a propagačné aktivity RS „Radosť“, realizované projekty 

D, Ostatné činnosti  a spolupráca s verejnosťou 

 

A, REHABILITÁCIA A INTEGRÁCIA 

 

Tieto aktivity sa vykonávajú väčšinou mimo zariadenia, s cieľom  uplatňovať naučené zručnosti 

priamo v teréne a integrovať klientov do širšej komunity ľudí.  Pod rehabilitačno – integračné 

aktivity spadajú:  

 

 Návštevy koncertov ŠFK (Dom umenia): 
Súčasťou rehabilitácie prijímateľov sociálnej sluţby je aj muzikoterapia. Hudba lieči dušu, má 

pozitívny vplyv na myslenie, pocity a celkovú pohodu človeka. RS Radosť pravidelne navštevuje 

Štátnu filharmóniu v Košiciach. Zúčastňujeme sa výchovných koncertov, generálok i večerných 

koncertov.   

21.6.2012 Záverečný koncert 43. Koncertnej sezóny  

11.12.2012 Predvianočný koncert ŠFK -  Cieľom tejto integračnej aktivity bolo rozvíjať estetickú, 

umeleckú stránku osobnosti klientov, rozvoj praktických zručností (samostatné cestovanie, 

orientácia v priestore), upevňovanie sociálnych zručností (emocionálna inteligencia, komunikačné 

zručnosti, zásady spoločenského správania), odbúravanie predsudkov zo strany širšej spoločnosti. 

 

 Návštevy výstav a kultúrnych podujatí 

Cieľom je rozšíriť u klientov obzor i z oblasti umenia a kultúry, rozvoj estetického cítenia, 

uplatňovanie zásad etiky. 

16.8.2012 Výstava Leonardo da Vinci (Slovenské technické múzeum) 

14.9.2012 Maliarska výstava (múzeum Vojtecha Lofflera) Výstava prezentovala výber z najnovšej 

maliarskej tvorby šiestich autorov a autoriek, absolventov Katedry maľby a iných médií Vysokej 

školy výtvarných umení v Bratislave, ktorí v súčasnosti ţijú a pracujú v Bratislave. 

28.11.2012 Návšteva Planetária, 

28.11.2012 Maliarska výstava (KSK) 

 

 Návštevy plesov a tanečných zábav 

12.2.2012  Tanečná zábava – Dom umenia 

Ciele:  

• posilňovanie spoločenského správania a vystupovania prijímateľov sociálnej sluţby 

• podpora integrácie ľudí s duševnou poruchou 



7 

 

• príleţitosť na stretnutie s rodinnými príslušníkmi klientov, priateľmi a dobrovoľníkmi 

zdruţenia Radosť 

14.12.2012 Vianočný večierok – školská jedáleň na Kukučínovej 23 

Ciele: 

 zábava, relax, vystupovanie v spoločnosti 

 upevňovanie vzťahov s rodinnými príslušníkmi, ktorí sa zúčastňujú takýchto akcií 

 rozvíjanie partnerstva s inými organizáciami 

 

Výlety do blízkeho aj vzdialenejšieho okolia Košíc 

28.4.2012  Čaňa, okres Košice 

Ciele: 

• pozitívne vnímanie prebúdzajúcej sa jari 

• edukácia a poznávanie liečivých rastlín 

• pohybová aktivita spojená s prechádzkou okolo jazera 

• „Radostná opekačka“ na chate  

17.-18.7.2012 Miesto: Stará Ľubovňa 

Ciele: 

• návšteva Ľubovnianskeho hradu, skanzenu a Stredovekého vojenského tábora 

• oboznámenie sa s významnými budovami a inštitúciami mesta Stará Ľubovňa 

• beseda a individuálne konzultácie s psychiatričkou 

• budovanie vzťahov v skupine a lepšie poznávanie sa 

26.7.2012 Ružín, Margecany 

Ciele:  

• oddych a načerpanie nových síl v krásnej prírode 

• pohybová aktivita spojená s turistikou v okolí vodnej nádrţe Ruţín  

• prekonávanie strachu a budovanie dôvery prostredníctvom jedinečného prechodu cez 

dlhý tmavý tunel 

• spoločný guláš 

            rozvoj spolupráce so sponzormi – IQ Servis a. s Košice 

2.8.2012 ZOO Spišská Nová Ves 

Ciele: 

• návšteva zoologickej záhrady 

• poznávanie zvierat a rozvíjanie citlivosti k zvieratám 

• oboznámenie sa s dôleţitými historickými a kultúrnymi pamiatkami Spišskej       

Novej  Vsi a prehliadka mesta 

9.8.2012 Výlet do Jasova – exkurzia po Jasovskom Kaštieli, Jasovskej jaskyni a parku 

16.8.2012 Výlet do Barce – prechádza v parku (chránené územie) a okolo jazera 

24.8.2012  - 26.8.2012 Psychorehabilatačný pobyt v Herľanoch 

           Ciele pobytu: 

 integrácia ľudí s duševnými poruchami do spoločnosti, 

 upevňovanie vzájomných vzťahov medzi klientmi z Rehabilitačného strediska, 

 osamostatňovanie klientov, 

 riešenie konfliktov, tolerancia, 

 hry a súťaţe zamerané na koncentráciu, sústredenosť, logické myslenie, fyzickú obratnosť, 

 muzikoterapia – pestovanie kolektívneho cítenia, rozvoj hlasových, artikulačných,  

intonačných predpokladov vedúcich k ušľachtilému spevu. 

28.9.2012 Celodenný výlet na Horný Bankov  

8.11.2012 a 15.11.2012  Návšteva ARTFARM v Drienovci 

V Drienovci  sme mali moţnosť vidieť zbierku rôznych vecí a vecičiek (remeselné nástroje, 

náradie), rómsku galériu,  múzeum ceruziek i prírodnú galériu, v ktorej sa nachádzali diela 

z prírodných materiálov. Hneď pri vstupe do areálu nás upútala veľká  desať kroková ceruzka, ktorá 
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je na Slovensku jediná svojho druhu. Po krátkom občerstvení sa naši klienti presunuli do tvorivých 

dielní, kde vytvárali koláţe a obrazy s tématikou jesene. Podmienkou tvorby bolo pouţiť iba 

prírodné materiály bez papiera. Nakoľko sa nám priestory ARTFARM v Drienovci páčili 

naplánovali sme si ďalšiu návštevu v termíne  15.11.2012 (štvrtok). Tentokrát sa návšteva 

tvorivých dielní niesla v znamení Vianoc. Klienti zo slaného cesta vyrábali rôzne slané 

ozdoby. Naša vďaka patrí predovšetkým OZ „Radosť“ a manţelom Kleinovcom, ktorí zrealizovali 

túto akciu.  

Cieľom návštevy bolo upevňovať u klientov orientáciu v priestore, samostatné cestovanie, 

zvyšovanie edukácie, uplatňovanie zásad spoločenského bon-tonu, rozvoj tvorivosti, fantázie, 

jemnej a hrubej motoriky, kognitívnych funkcií hlavne počas tvorivej činnosti 

 

B, EDUKAČNÉ AKTIVITY 

 

Sú zamerané na zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov a rozširovania poznatkov klientov, na 

lepšiu orientáciu v danej problematike,  na neustály rozvoj osobnosti, ako i na spoluprácu s inými 

organizáciami a upevňovania vzťahu s nimi. Zaraďujeme sem účasť na konferenciách, vzdelávacích 

kurzoch, programoch, školeniach, prednáškach. 

 

22.-23.3.2012 Školenie „Individuálny rozvojový plán (IRP)“ 

Miesto: Košice 

Organizátor: Tatra Akadémia 

Akreditácia: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 

Účasť: za ZPP Radosť sa kurzu zúčastnila sociálna pracovníčka PhDr. Michaela Šuľová 

Obsah: 

• IRP v systéme poskytovania sociálnych sluţieb 

• ľudské potreby klienta a techniky ich určovania 

• ciele individuálneho plánovania 

• tvorba IRP 

• hlavný pracovník, kľúčový pracovník 

• IRP podľa druhu poskytovania sociálnej sluţby 

• metodika práce s individuálnym plánom v sociálnom zariadení 

• praktická činnosť – tvorba IRP 

 

Január – December 2012  Spoločenský Bon ton 

Neoceniteľnou súčasťou organizácie sú dobrovoľníci. Zariadenie pravidelne navštevujú dve 

dobrovoľníčky – Magdaléna Hrivniaková a Silvia Koloţvaryová, ktoré si pre klientov  pripravili 

cyklus stretnutí pod názvom Bon ton. Prebieha od januára, pribliţne raz aţ dvakrát do mesiaca. Ako 

uţ sám názov prezrádza, je zameraná na slušné správanie, etiku a komunikáciu. 

 

Január – Apríl 2012  Škola rodinných financií 

Projekt bol realizovaný v spolupráci s Prešovským denným stacionárom v priebehu januára 

aţ apríla. Išlo o prvý komunitný projekt finančného vzdelávania na Slovensku zameraný na 

finančné vzdelávanie priamo v komunitách, kde lektori pomáhajú účastníkom seminárov 

zorientovať sa v informáciách a produktoch na finančnom trhu, rozumne hospodáriť so svojimi 

financiami, a tým minimalizovať riziko zlého rozhodnutia. Projekt bol realizovaný prostredníctvom 

bezplatných seminárov a sprievodných aktivít. Prijímatelia sociálnej sluţby RS Radosť sa zúčastnili 

celkovo 7 školení po 4,5 hodiny. Cieľom „Školy rodinných financií“ bolo zvýšiť finančnú 

gramotnosť na Slovensku, poukázať na dôleţitosť a potrebu finančného vzdelávania v krajine, 

rozvojom finančného vzdelávania pôsobiť preventívne, a tak čeliť ekonomickým a sociálnym 

problémom. 
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Prínos školenia „Škola rodinných financií“: 

• klienti sa naučili základné ekonomické pojmy, s ktorými sa denne stretávajú (stavebné 

sporenie, príjem, výdaj, šetrenie, a pod.) 

• boli edukovaní v oblasti toho, ako si zarobiť (správne postupy) a ako si nezarobiť (nesprávne 

postupy) peniaze 

• prakticky si robili prehľad výdavkov – týţdeň si evidovali bločky z toho, čo kúpili a robia 

tento prehľad aj naďalej  

• stanovili si konkrétny a reálny cieľ (nejaký sen – hmotnú vec alebo niečo, čo si môţe kúpiť 

za peniaze) a zvolili si aj postup, akým sa k nemu dopracujú (šetrenie, odkladanie 0,1€  a pod.) 

• prostredníctvom dotazníka – spätnej väzby vyjadrili svoj názor na školenie, jeho nedostatky 

a prínosy  

• naučili sa prakticky a svojim vlastným pričinením vyrobiť darček zo zvyšných zdrojov v 

domácnosti – zúţitkovanie zbytkov materiálu  

 

Apríl – August 2012 Liečivé rastliny 

Prijímateľov sociálnej sluţby RS Radosť sa snaţíme edukovať a rozvíjať z viacerých 

smerov. V apríli sme rozbehli aktivitu pod názvom „Liečivé rastliny“, ktorá bola ukončená v 

auguste. V prvej fáze si kaţdý z klientov vybral konkrétnu liečivú rastlinu, ktorú pomocou 

odborných kníh, internetu a pracovníčok mal podľa určených bodov spracovať (názov rastliny, 

latinský názov, opis vzhľadu, čas kvitnutia či zberu, vyuţitie a výskyt.). Následne to mal prepísať 

na počítači. Cieľom bolo posilniť prácu s odbornou literatúrou, internetom a zdokonalenie či učenie 

sa písaniu na PC. V ďalšej etape sa klienti učili dané rastliny poznávať. Ich úlohou bolo konkrétnu 

liečivú rastlinu nájsť, odtrhnúť a vylisovať, aby sme si spoločne urobili náš herbár, a tak sa naučili 

niečo o liečivých rastlinách. Na výlete v Čani potom kaţdý prezentoval svoju rastlinu. 

 

 

C, PREZENTÁCIA A PROPAGÁCIA ZPP „RADOSŤ“, REALIZOVANÉ PROJEKTY 

 

 Klienti sa v ZPP „Radosť“ venujú rôznym činnostiam, výsledkom ktorých je mnoţstvo 

nádherných prác, ktoré prezentujeme verejnosti prostredníctvom rôznych akcií. K prezentačným 

a propagačným aktivitám sme zaradili aj realizovanie projektov, prostredníctvom ktorých takisto 

vstupujeme do povedomia verejnosti.  

Ciele:  

 prezentovanie prác klientov ZPP „Radosť“, ich talentu a naučených manuálnych zručností, 

 kontakt s verejnosťou, 

 zvyšovanie sebavedomia u klientov, 

 šírenie osvety, búranie bariér a predsudkov, odstraňovanie stigmatizácie, 

 získavanie nových dobrovoľníkov a sympatizantov 

 

6.3.2012 Ocenenie pre Radosť 

Zdruţeniam a jednotlivcom sa kaţdoročne udeľuje cena Ligy za duševné zdravie. Táto 

výnimočná udalosť sa konala 6. marca 2012 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. 

Kancelária WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) na Slovensku udelila pri príleţitosti 

Svetového dňa duševného zdravia 2012 Cenu za inovatívny prístup k podpore duševného zdravia 

Občianskemu zdruţeniu Radosť, ktoré spolu s Rehabilitačným strediskom Radosť pre ľudí s 

psychickými poruchami od roku 1997 úspešne zapĺňa akútny nedostatok zariadení tohto druhu na 

Slovensku. Ocenenie je navrhované menovite pre Mgr. Drahoslavu Kleinovú, zakladateľku a 

štatutárnu zástupkyňu za priekopnícku prácu pri zaloţení miestnej i celoslovenskej organizácie 

príbuzných, priateľov a ľudí s psychickými poruchami OPORA a za rozvoj spolupráce so všetkými 

zúčastnenými zloţkami v oblasti starostlivosti o duševné zdravie. Ocenenie odovzdala riaditeľka 

Kancelárie WHO na Slovensku pani MUDr. Darina Sedlákova do rúk riaditeľky Zdruţenia Radosť 

pani Mgr. Drahoslavy Kleinovej. 
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1.10.2012 Prednáška v knižnici Jána Bocatia na pobočke Sídliska KVP  

Priestor na realizovanie odbornej prednášky pre verejnosť nám poskytlo vedenie Verejnej 

kniţnice Jána Bocatia na pobočke Sídliska KVP. Vybrali sme si v súčasnosti aktuálnu tému z 

oblasti duševného zdravia, a to „Starostlivosť o duševné zdravie začína uţ v detstve“. Cieľom 

prednášky bola propagácia zbierky Dni nezábudiek, ako aj informovanie verejnosti o dôleţitosti 

prevencie duševných porúch uţ v období detstva. 

Prednáška zahŕňala dve podtémy: 

- Špecifické vývinové poruchy u detí. Prednášajúca bola psychologička RS Radosť Mgr. Bírešová. 

Obsahom prednášky bolo popísanie jednotlivých typov špecifických vývinových porúch, ich 

etiopatogenézy a predstavenie moţných spôsobov intervencie (farmakologickej, psychologickej i 

sociálnej). 

- Bezpečná vzťahová väzba v detstve ako prevencia depresie v dospelosti. Prednášajúcou bola  

PhDr. Šuľová, bývalá sociálna pracovníčka RS Radosť a v súčasnosti doktorantka na Teologickej 

fakulte Katolíckej univerzity v Ruţomberku. Venovala sa popísaniu vzťahovej väzby, jej vzniku a 

typom, depresii a ich moţnému prepojeniu. 

Na prednáške sa zúčastnili niektorí klienti RS Radosť, ktorí sa o danú problematiku zaujímali,  p. 

Fecíková z regionálneho rádia Regina, ktorá uskutočnila rozhovor týkajúci sa prednášky, ako aj 

verejnosť, ktorá sa o prednáške dozvedela vďaka pracovníčkam kniţnice, ktoré o prednáške 

informovali svojich čitateľov. 

 

3.12.2012 Prezentačno-predajná výstava výrobkov klientov z RS „Radosť“  na úrade KSK  

V decembri 2012 sme prijali pozvanie z úradu KSK prezentovať výrobky našich klientov. 

Okrem nás sa výstavy zúčastnilo viacero zdruţení nachádzajúce sa v blízkosti Košického kraja, čím 

sme mali moţnosť vidieť práce i iných zariadení. Prezentačno-predajná výstava sa uskutočnila dňa  

3.12.2012, so začiatkom od 9.00 hod. Personálne bola výstava zabezpečená pracovníčkou RS 

Radosť spolu s klientmi, ktorí sa počas dňa prestriedali. Na výstave sme ponúkali rôzne výrobky 

našich klientov: darčekové predmety, magnetky, vianočné pohľadnice, voňavé levanduľové myšky, 

náramky, brošne, taštičky, drobné vianočné ozdoby. Najväčší úspech mali voňavé levanduľové 

myšky.  Ďakujeme všetkým, ktorí ocenili práce našich klientov a kúpou podporili ďalšie fungovanie 

ZPP „Radosť. 

 

12.12.2012 Prezentačno-predajná výstava výrobkov klientov z RS „Radosť“  na sídlisku KVP  

Naše   zdruţenie „Radosť“ sa zúčastnilo i ďalšej prezentačno-predajnej výstavy, ktorá sa 

organizovala na sídlisku KVP. Výstava sa uskutočnila dňa 12.12.2012, so začiatkom o 15.30 hod., 

vo vyhrievaných stanoch, ktoré zabezpečila mestská časť KVP. 

Takisto sa i na tejto výstave prezentovali ďalšie zdruţenia, či dobrovoľníci so svojimi výrobkami. 

Ceníme si všetkých, ktorí nás finančnou čiastkou podporili a prispeli na ďalšie edukačné,  

integračné, výtvarné či kultúrno-spoločenské aktivity. 

 

18.12.2012 Vianočné trhy – Charitatívny stánok U. S. Steel Košice  18.12.2012 

 Neoddeliteľnou súčasťou Vianoc sú Vianočné trhy, na ktorých nechýbalo ani naše 

zdruţenie.  Aj my sme vďaka spoločnosti U. S. Steel mali zabezpečený stánok, kde sme 

prezentovali výrobky našich klientov, ktoré usilovne vyrábali počas celého roka. Spoločnosť U. S. 

Steel nám zapoţičala stánok dňa 18.12.2012, v čase od 10.00 hod do 20.00 hod. S prípravou stánku 

sme začali pred 10.00hod., povykladali sme výrobky, letáky i  plagáty nášho ZPP Radosť. Do 

predaja boli zapojení pracovníci RS „Radosť“ i klienti.  Prostredníctvom zabezpečenia 

charitatívneho stánku cez spoločnosť U. S. Steel sme mali moţnosť ponúkať širokej verejnosti 

výrobky našich klientov a takisto sme cez propagáciu vstúpili do povedomia ľudí. Klienti boli 

v kontakte so širšou komunitou a i takýmto spôsobom sme sa snaţili búrať bariéry a predsudky 

ľudí. Ďakujeme všetkým ktorý kúpou akéhokoľvek výrobku prispeli na ďalšie aktivity realizované 

RS „Radosť“. 
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Realizované projekty: 

 

15.-16.6.2012 Projekt: Postavme naše mesto na nohy 

Miesto: priestory Rehabilitačného strediska „Radosť“ na Bauerovej 1 v Košiciach 

Organizátori: Nadácia Pontis 

Priebeh projektu: Našou úlohou bolo navrhnúť dobrovoľnícke aktivity zamerané buď na rozvoj 

zručností alebo skrášlenie a obnovu priestorov, pri ktorých by sme vyuţili ochotu dobrovoľníkov 

z rôznych firiem. Zamerali sme sa na manuálne práce – opravy, úpravy a maľovanie interiéru 

rehabilitačného strediska. Zrealizovanie týchto prác je dôleţité pre klientov Rehabilitačného 

strediska „Radosť“, ktorí trávia v zariadení niekoľko hodín denne. Zvýšenie estetickej a hygienickej 

stránky prostredia má pozitívny vplyv na ich subjektívnu pohodu a vnútorné preţívanie. 

 Projekt nám bol schválený a tak sme sa v dňoch 15. a 16. júna 2012 stali súčasťou 

najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku. Okrem pracovnej posily v zloţení 5 

dobrovoľníkov sme získali aj grant v hodnote 100€ na nákup materiálu potrebného počas prác. Do 

projektu sa okrem dobrovoľníkov a zamestnancov zapojili aj ochotní rodičia a šikovní klienti, ktorí 

prispeli k skrášleniu našej „Radosti“.  

 

Jún – Október Projekt Merendina „Svet v Radosti“ 

V čase od Júna do Októbra sa v OZ „Radosť“ realizoval projekt Merendina „Svet 

v Radosti“, ktorého realizátorkou a manaţérkou bola verná dobrovoľníčka pani Magdaléna 

Hrivniaková. Súčasťou projektu boli 3 oblasti: 1. zemepisný cyklus „Svet v radosti“, 2. Tvorivé 

dielne „Merendina“ a 3. Tvorivé dielne „Foto workshop“. Dobrovoľníci zapájali klientov do 

jednotlivých aktivít. Vytvárali sa podmienky na príjemné stretnutia a zároveň sa poloţili i základy 

k budúcim aktivitám. Cieľom projektu bolo prispieť k prekonaniu bariér medzi ľuďmi s duševnými 

poruchami a širokou verejnosťou, zvýšiť sebavedomie klientov, priblíţiť ţivot, záujmy a schopnosti 

klientov širokej verejnosti, aktivizovať vnútorné schopnosti jedinca na prekonanie osobných 

a sociálnych dôsledkov ťaţkého zdravotného postihnutia tak, aby mohli byť v budúcnosti 

zamestnaní v chránených dielňach, predpríprava na plánované chránené dielne v budúcnosti.  

Projekt sa klientom veľmi páčil a organizované aktivity boli pre klientov primerané, rešpektovali 

ich individualitu a zdravotný stav. 

 

26.10.2012 Fotografická výstava pri príležitosti zavŕšenia Projektu „Merendina Svet  

v Radosti“ 

 Dňa 26.10.2012 sa v OZ ZPP „Radosť“ uskutočnila fotografická výstava spojená 

s výstavou výrokov z tvorivých dielní a to pri príležitosti zavŕšenia Projektu Merendina „Svet 

v Radosti“. Projekt sa uskutočnil vďaka grantovému programu Prekročme spolu bariéry Nadácie 

Orange. Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutočnilo o 14.00 hod. Zúčastnených privítala krátkym 

príhovorom riaditeľka zdruţenia Mgr. Drahoslava Kleinová. K slovu sa potom dostala samotná 

manaţérka projektu i výstavy Magdalén Hrivniaková, ktorá predstavila samotný projekt, jeho 

význam, prínos, ciele. S výstavou bolo spojené i poďakovanie a ocenenie dobrovoľníkov 

zúčastnených na zbierke Dni Nezábudiek 2012.   Po úvodných príhovoroch sa odhalila výstava 

a zúčastnení sa mohli kochať nádherným fotografiám, ktorých tvorcami boli samotní klienti. Okrem 

fotografií si prítomní hostia mohli pozrieť aj krásne výrobky z tvorivých dielní  klientov ZPP 

„Radosť“ (voňavé levanduľové myšky, taštičky, magnetky, fotorámčeky, brošne, atď...) 

a samozrejme nechýbala ani prehliadka po zariadení.  Atmosféru sme si spestrili hraním na gitare, 

spevom piesní a bohatým občerstvením – chlebíčky, jednohubky, pochutiny, káva, čaj.  

 Fotografická výstava spojená s výstavou výrobkov z tvorivých dielní mala veľký úspech, 

návštevníci odchádzali plní nových záţitkov a ZPP „Radosť“ sa stretlo len so samými pozitívnymi 

ohlasmi.  
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December 2012 Projekt „Za jedným stolom“ 

 V decembri 2012 sme v našom zariadení zrealizovali projekt, ktorý bol podporený nadáciou 

Orange pod názvom „Za jedným stolom“. Organizátorkou bola naša verná dobrovoľníčka 

Magdaléna Hrivniaková, ktorá si k sebe na pomoc priviedla aj ďalšie dobrovoľníčky – Silviu 

Koloţvariovú, Kamilu Hrivniakovú. Projekt bol zameraný  na varenie kapustnice, prípravu 

vianočného punču, spievanie vianočných kolied a rozprávanie o zvykoch a tradíciách spojených 

s vianočnými sviatkami. Prvá časť projektu sa uskutočnila 6.12.2012 v rámci ktorej sme s klientmi 

varili kapustnicu. Okrem kapustnice boli súčasťou programu zábavné hry, výroba dekoračných 

predmetov, spievanie kolied a samozrejme nechýbal ani vianočný maľovaný príbeh. Po konzumácii 

kapustnice nasledovalo Mikulášske darčekovanie. Druhá časť projektu sa realizovala 17.12.2012 

Dobrovoľníčka Magda priniesla so sebou všetky potrebné ingrediencie na výrobu punču. Naši 

šikovní klienti jej vo všetkom pomáhali, umývali poháre, krájali ovocie, atď.  Kým sa punč varil, 

s klientmi sme vyrábali vianočné pohľadnice. Po ukončení tejto tvorivej činnosti sme sa pustili do 

ochutnávky punču, pri ktorej sme si zaspievali vianočné koledy a pozreli aj fotky z nedávnych akcií 

realizovaných v RS „Radosť“. Opäť sme v našom zariadení preţili jeden z krásnych dní, za ktorý 

ďakujeme p. Magdaléne Hrivniakovej za zrealizovanie projekty a manţelom Kleinovcom za 

poskytnutie priestorov. 

 

D, OSTATNÉ ČINNOSTI – SPOLUPRÁCA S VEREJNOSŤOU  

 

1, Účasť na celoslovenských aktivitách 

 

22.2.2012  I. Stretnutie členov psychiatrickej komunity  

Miesto: V priestoroch klubu Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach. 

Organizátori: ODOS 

Ciele:  

 spoločné stretnutie ľudí s duševnou poruchou, rodinných príslušníkov, priateľov, odborných 

lekárov – psychiatrov, psychológov, pracovníkov, dobrovoľníkov a študentov 

 výmena skúseností medzi prítomnými a diskusia o vytvorení dohôd v spoločných 

projektoch. informovanie o podporovanom bývaní, či iných otázkach, alebo potrebách 

marginalizovanej skupiny občanov.   

 literárno-dramaticko-hudobné vystúpenie členov rôznych organizácií v rámci mesta Košice 

 

21.9.2012 Deň dobrovoľníctva – „Deň Harmónie ducha, tela a mysle“ 

Občianske zdruţenie C.A.R.D.O  pripravilo 4. ročník Dní dobrovoľníctva, ktoré sa uskutočnili 

v termíne 21. – 22.9. 2012. Po celom Slovensku prebiehali aktivity zamerané na zviditeľnenie 

dobrovoľníctva a aj získanie nových dobrovoľníkov. Pri tejto príleţitosti  i naše zariadenie ZPP 

„Radosť“ zorganizovalo 21.9.2012 Deň Dobrovoľníctva, ktorý sa niesol v znamení prepojenia 

duševnej a telesnej schránky človeka a aj aktivity boli zamerané na rozvoj týchto schopností. 

Nazvali sme ho „Deň harmónie ducha, tela a mysle“. Aktivity boli rozdelené na tie, ktoré rozvíjali 

kognitívne schopnosti človeka, jemnú motoriku a také, ktoré uviedli do pohybu všetky svalové 

skupiny a podporili uvoľnenie hormónov šťastia.  Náš „Deň harmónie ducha, tela a mysle“ sme 

ukončili pribliţne o 16.00 hod. príjemným posedením pri hudbe a občerstvili sme sa pohostením, 

ktoré pripravovali naši klienti v rámci tvorivých dielní. Dňa Dobrovoľníctva sa zúčastnilo 12 

dobrovoľníkov. Klienti boli  spokojní, aktivity pre nich boli zaujímavé, nemali problém pochopiť 

ich zámer.  

 

10.-13.10.2012 Zbierka Dni Nezábudiek 2012 

Pri príleţitosti svetového dňa duševného zdravia  organizovala Liga za duševné zdravie 

celoslovenskú kampaň Dni Nezábudiek 2012.  DNI NEZÁBUDIEK 2012 je zbierka, ktorá je 

povolená Ministerstvom vnútra SR, a realizovala  sa v dňoch 10. aţ 13. Októbra 2012.  Účelom 

zbierky bolo, aby oslovený jednotlivci prispeli na účel zbierky – podpora rozvoja siete starostlivosti 
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o ľudí s duševnými poruchami a ich sociálne začlenenie.  RS „Radosť“ sa i v roku 2012 zapojilo do 

zbierky a snaţilo sa šíriť osvetu v oblasti duševného zdravia.  Tento rok sa do zbierky zapojilo 

pribliţne 100 dobrovoľníkov. Väčšinu z nich nám poskytli stredné a vysoké školy, ktoré sme 

oslovili k spolupráci. Týchto dobrovoľníkov ochotne koordinovali učitelia, za čo im patrí naša 

veľká vďaka.  Podarilo sa nám  zapojiť aj nové školy a pomáhali nám i dobrovoľníci, ktorí 

dlhodobo spolupracujú s našim zdruţením. Jednotlivci ochotne vyrazili do ulíc označení tričkom, 

identifikátorom, nezábudkou, zapečatenou pokladničkou a vyzývali  širokú verejnosť, aby kúpou 

nezábudky podporili sociálne sluţby zamerané na duševne chorých. Tento jednoduchý kvietok je 

symbolom krehkosti duševného zdravia. Na zbierke bola zaangaţovaná i veľká  spoločnosť  - U.S. 

Steel Košice, ktorá nám povolila realizovať zbierku v ich areáli.  Okrem študentov, dobrovoľníkov 

sa na  zbierke aktívne podieľali i pracovníci a klienti  ZPP „Radosť“  spolu s ich rodinnými 

príslušníkmi, či pracovníci firiem. Spoločne sme tak šírili heslo kampane: „Nezabudni na svoje 

duševné zdravie!“ 

 

14.12.2012 Vianočný večierok 

Dňa 14.12.2012 zorganizovalo naše zdruţenie Príbuzných a priateľov „Radosť“ Vianočný 

večierok, spojený s oslavou 15. výročia vzniku organizácie, ktorý sa konal v školskej jedálni na 

Kukučínovej ulici č. 23, so začiatkom o 16.00 hod.  Po  úvodných príhovoroch nasledoval program, 

ktorí si pre zúčastnených hostí pripravili klienti ZPP „Radosť“. Program sme zahájili hymnou ZPP 

„Radosť“, po ktorej nasledovali krátke vianočné vinše, nechýbali ani krásne vianočné koledy. Po 

prvej časti programu sa začalo podávať občerstvenie – Vianočná kapustnica, ku ktorej všetci 

pozvaní dostali škoricový koláč. Samozrejme na stoloch nechýbala voda, pochutiny – drobné slané 

a sladké čajové pečivo, káva, čaj. Počas konzumácie kapustnice sa premietali aj fotografie 

z rôznych akcií, ktoré zrealizovalo RS „Radosť“. Hostia mali takisto čas a priestor na krátke 

vzájomné rozhovory. Po občerstvení sa klienti predstavili s druhou časťou programu, ktorá zahŕňala 

spev a tanec na ľudové piesne. Samozrejme nechýbala ani hudobný sprievod skupiny „Pre Radosť“. 

Okrem ľudových piesní dvaja klienti predviedli aj spoločenský tanec – Čaču. Program sme zavŕšili  

Belgickým tancom. Po úspešnom ukončení programu sa začala voľná zábava a do tanca nám hrala 

hudobná skupina „Pre Radosť“.  Strávili sme krásny večer plný zábavy.  

Pozvanie na Vianočný večierok prijali aj významní hostia, menovite: PhDr. Milana 

Kovaničová CSc. – psychológ, JUDr. Mária Grochová – predsedkyňa predstavenstva IQ Servis a.s. 

Košice (generálny sponzor), pani Oľga Szélesová – zakladajúci člen zdruţenia, pán Igor Marchevka 

– zástupca pacientskej organizácie Pohľad. 

 

2, Mediálna propagácia (publikovanie článkov, rozhovory v rádiách) 

 

a, Mediálna reportáţ z Dni dobrovoľníctva 2012, bola odvysielaná v Rádiu Regina dňa: 21.9.2012, 

v čase cca o 11.00 hod.  Informácie o priebehu Dni Dobrovoľníctva v zariadení poskytla 

psychologička Mgr. Miriama Bírešová.  

  

b, Rozhovor s redaktorkou rádia Regina Mgr. Andreou Fecíkovou  pri príleţitosti Svetového dňa 

duševného zdravia a prebiehajúcej Zbierky „Dni Nezábudiek 2012. Sociálna pracovníčka ZPP 

„Radosť“ Mgr. Hybalová Lenka poskytla informácie o priebehu zbierky. Rozhovor bol odvysielaný 

v Rádiu Regina dňa: 10.10.2012. 
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HOSPODÁRENIE ORGANIZÁCIE 

 
 

Prehľad peňažných príjmov a výdavkov 

 

Činnosti, ktoré vykonáva Zdruţenie príbuzných a priateľov „Radosť“ je od dane oslobodené, preto 

v konečnom dôsledku nedosahuje stratu ani zisk. V ročnej účtovnej uzávierke  sme vykázali tieto 

údaje: 

 

Príjmy:            57 546,46 € 

Výdavky:        56 456,92 € 

Základ dane:  1 089,54 € 

 

 

Podrobnejší rozpis príjmov a výdavkov: 

 

Príjmy dosiahnuté v roku 2012: 

 

VÚC: 49 731,36 €/ z toho vrátené VÚC 1 181, 24 €/ 

U.S. STEEL: 518, 71 € 

Príjmy z 2 % : 2 518, 25 € 

Liga za duševné zdravie: 2 008, 90 € 

Členské príspevky : 596 € 

Nadácia Orange: 1 070 € 

Ostatné príjmy: 1 103, 24 € 

 

 Spolu príjmy:  57 546, 46 € 

 

 

Výdavky vykázané za rok 2012:  

 
Mzdy pracovníkov: 27 082,03 € 

Platby do fondov: 16 028,04 € 

Sluţby: 3 882,37 € 

Nájom: 738,75 € 

Telefón: 988,90 € 

Kancelárske potreby: 1 415,82 € 

Čistiace a hyg. potreby: 195,83 € 

Výtvarné pomôcky: 426,023 € 

Drobný nákup: 919,32 € 

Internet: 215,04 € 

Stravné: 1 367,52 € 

Poplatky banky: 232,30 € 

Ostatné výdavky: 2964,98 € 

 

 

Spolu výdavky: 56 456,92 € 
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Výkaz o majetku a záväzkoch  
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Výkaz o príjmoch a výdavkoch 
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AKTIVITY ORGANIZÁCIE NA NASLEDUJÚCI ROK  
 

V nasledujúcom období by sa zdruţenie chcelo zamerať na tieto aktivity.  

1. Naďalej pripravovať klientov pre samostatnejší ţivot, podporovať ich v osamostatňovaní sa, 

a viesť ich k tomu, aby prevzali zodpovednosť za svoje správanie. 

2. Zefektívniť spoluprácu s rodinami, upevňovať vzťahy s rodinnými príslušníkmi. 

3. Skvalitniť poskytovanie základného a špeciálneho poradenstva pre klientov a ich rodinných 

príslušníkov. 

4. Systémovo pristupovať k napĺňaniu individuálnych plán rozvoja osobnosti klientov 

5. Zvýšiť propagácia ZPP „Radosť“ a tým získavať nových dobrovoľníkov, sponzorov, darcov, 

partnerských organizácií. 

6. Pruţne a pohotovo reagovať na projektové výzvy a participovať na významných projektoch, 

za účelom zlepšenia kvality sociálnych sluţieb v RS „Radosť“.  

Konkrétne: 

- zrealizovanie  projektu v spolupráci s nadáciou Pontis – Naše Mesto. Toto dobrovoľnícke 

podujatie zapája dobrovoľníkov z firiem a verejnosti s ľuďmi z neziskových organizácií. 

aktivity dobrovoľníkov môţu byť rôznorodé, vzhľadom na typ pomoci, či počet potrebných 

dobrovoľníkov, 

- reagovanie na projektovú výzvu Nadácie SPP – Program OPORA 2012/2013 a v rámci nej 

vypracovať Individuálny plán rozvoja, 

- reagovať na projektové výzvy vyhlásené Nadáciou Orange, 

- príprava a zrealizovanie jedno a viacdňových psychorehabilitačných pobytov pre klientov 

ZPP „Radosť“,  

- zapojenie sa do ďalšieho ročníka  Dní dobrovoľníctva, ktorý  organizuje OZ C.A.R.D.O., 

kedy budú po celom Slovensku prebiehali aktivity zamerané na zviditeľnenie 

dobrovoľníctva a aj získanie nových dobrovoľníkov, 

- zapojenie sa do celoslovenskej zbierky organizovanej Ligou za duševné zdravie – Dni 

Nezábudiek. 

- účasť na prezentačno-predajných výstavách (Vianočné trhy) 

- zrealizovanie a účasť na kultúrno-spoločenských podujatiach (fašiangová zábava, vianočné 

večierky) 

 

Riziká, ktoré môžu ovplyvniť fungovanie organizácie: 

K rizikám, ktoré by mohli ovplyvniť fungovanie organizácie moţno zaradiť: 

- nedostatok  finančných prostriedkov zo zbierok, príspevkov, darov, z 2% na chod 

zariadenie,  

- zmeny v organizačnej štruktúre,  

- zmeny v personálnom obsadení, 

- zmeny v legislatíve, 

- nespolupráca rodinných príslušníkov klientov, 

- narušenie vnútorných vzťahov v organizácií,  

- zlyhanie spolupráce s partnerskými organizáciami, 

- zlyhanie technického vybavenia organizácie. 

 

Nástroje riadenia rizík: 

- úprava pracovnej náplne personálu, 

- úprava výšky príspevkov od klientov, 

- zúţenie rozsahu poskytovania sociálnych sluţieb, 

- zúţenie poskytovaných aktivít, 

- obmedzenie jedno a viacdňových psychorehabilitačných pobytov, výletov, kultúrno-

spoločenských akcií. 
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PARTNERSTVÁ 
 

V roku 2012 Rehabilitačné stredisko „Radosť“ spolupracovalo s nasledujúcimi partnermi, 

organizáciami a jednotlivcami: 

 Úrad Košického samosprávneho kraja, Maratónca mieru 1, Košice 

 Úrad práce, sociálny vecí a rodiny, Popradská 74, Staničné námestie 9, Košice 

 Magistrát mesta Košice 

 MČ Košice KVP 

 U. S. Steel Košice 

 Štátna filharmónia Košice 

 Spoločnosť ELKEM 

 I.Q. Servis a. s., Košice 

 Liga za duševné zdravie, Bratislava 

 Regionálne OZ „ Otvorme Dvere, Otvorme Srdcia“ – ODOS, Košice 

 Celoslovenské OZ „Otvorme Dvere, Otvorme Srdcia“ – ODOS, Bratislava 

 Karpatská nadácia, Košice 

 Občianske zdruţenie „Otcovo srdce“, Ranč Nádeje, Trebejov 

 Denný psychiatrický stacionár pri I. psychiatrickej klinike FN LP, Trieda SNP 1, Košice 

 Občianske zdruţenie „Integra“ Michalovce 

 OZ „Usmej sa na mňa“, Košice 

 Slovenské zdruţenie príbuzných a priateľov duševne chorých „OPORA“ 

 Rádio Lumen, Košice 

 Rádio Regina, Slovenský rozhlas 2, Košice 

 Občania mesta Košice, ktorí prispeli počas verejnej Zbierky „Dni Nezábudiek 2012“ 

 Dobrovoľní finanční darcovia 

 Darcovia 2% z dane 

 Dobrovoľníci 

 

POĎAKOVANIE 

Zdruţenie príbuzných a priateľov „Radosť“ a RS pre ľudí s duševnými poruchami „Radosť“ 

ďakuje všetkým vymenovaným subjektom za rôzne formy pomoci, ktoré nám ochotne poskytli. 

 

 

„Poskytovanie sociálnych služieb je spolufinancované Košickým samosprávnym krajom“ 
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Fotografická príloha k Výročnej správe 2012 
 

 

 

 

Výtvarné činnosti 

  
 

 

 

 

 

 

Výlet ZOO – Spišská Nová Ves   
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Výlet do Starej Ľubovne 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psychorehabilitačný pobyt – Herľany 
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Spoločenský Bon ton 

  
 

 

 

 

 

 

 

Návšteva tvorivej dielne ART FARM v Drienovci 
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Projekt - Postavme naše mesto na nohy 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Ocenenie pre „Radosť“ 
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Deň Dobrovoľníctva – Pohybové a tanečné aktivity 

   
 

 

 

 

 

 

 

Fotografická výstava pri príležitosti zavŕšenia projektu „Merendina Svet v Radosti“ 
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Vianočný stánok U. S. Steel 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

Tanečná (fašiangová) zábava – Dom umenia 
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Stretnutie členov psychiatrickej komunity 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vianočný večierok 
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Výročnú správu vypracovala:   Mgr. Lenka Hybalová-Paľová 

       Mgr. Michaela Šúľová 

 

 

 

 

 

 

Výročnú správu schválila: Riaditeľka RS  „Radosť“ Mgr. Drahoslava Kleinová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


