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VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ ZPP 

„RADOSŤ“  ZA ROK 2012 

 

 

Identifikácia a profil organizácie 

 
Identifikačné údaje organizácie: 

 

Názov organizácie: Združenie príbuzných a priateľov „Radosť“ 

Sídlo organizácie: Rastislavova 12, 040 01 Košice 

Právna forma : Občianske združenie 

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 slúžime aj širokej verejnosti. Zakladateľkou je Mgr. 

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

vzniku zariadenia. Občianske Združenie 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 manžel 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 službu, 

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

predpisov. Forma služby je ambulantná, t. z. každý 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 príležitosti Svetového dňa zdravia 2012 udelila Cenu za inovatívny prístup k podpore duševného 

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

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

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

 

 

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

 

Združenie príbuzných a priateľov „Radosť“ je zariadenie sociálnych služieb, ktoré poskytuje 

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

predpisov. 

V rehabilitačnom stredisku sa poskytuje sociálna služba 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 života aj s 

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

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

komunikácie,  viesť klientov cestou k návratu do aktívneho života (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, zvažovaniu rizík spojených s rozhodnutím. 

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

sú občania s ťažkým 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 službu v rehabilitačnom stredisku. 

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

 

Personálne obsadenie RS  

 

V roku 2013 boli v trvalom pracovnom pomere zamestnaní: 

- Mgr. Drahoslava Kleinová – riaditeľka zariadenia 

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

- Mgr. Lenka Hybalová Paľová  – sociálna pracovníčka 

- Diana Keresztveyová – pracovníčka  pre sociálnu agendu 

- Mgr. Mária Mitríková 

- Mgr. Monika Copková – ekonómka 

 

Na dohodu boli v roku 2013 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 2013: 

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

B, jednorázoví  ktorí sa zúčastňovali  verejnej zbierky „Dni nezábudiek 2013“: 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 

   Konzervatórium  Exnátrova 8, 040 22, Košice,  

Mravcová Eva  

0918 730 560  

 

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

0908992282 

mail: ivkapechyova@pobox.sk 

Stredná odborná škola 

poľnohospodárstva a služieb na 

vidieku                           

                                         

 Kukučínova 23, 040 01 Košice  RNDr. Zuzana Lakiová 

055/6855389 

mail: soupzastupcatv@dol.sk 

Mgr. Vargová  

0903708345 

Stredná priemyselná škola 

Moldava 

 

 Hlavná 54, 04 501 Moldava 

nad Bodvou  

 

  Mgr. Varga 

spopsmoldavavmail.t-com.sk  

Gymnázium Jána Amosa 

Komenského 

 

Škultétyho 10, 040 01 Košice  

Baronová 0907 492 794 

baronova@hotmail.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 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:baronova@hotmail.com
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Organizačná štruktúra zariadenia: 

 
 

 

 

Valné zhromaždenie 

 

 

 

  

 
 

Predsedníctvo Združenia 

príbuzných a priateľov 

„Radosť“  

 

  

     

     

  

Riaditeľka rehabilitačného 

strediska    

     

     

  Zástupca riaditeľa   

  

 

 
 

  

     

  

Pracovníci rehabilitačného 

strediska    

 

 
 

 

 

  

     

     

Sociálne 

pracovníčky 

 

Psychológ / Psychiater 

 

Odborní 

pedagógovia 

výtvarných 

techník 
 

 
 

    

     

Stážisti  Dobrovoľníci   
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Činnosť organizácie 
 

Rozdelenie aktivít v RS „Radosť“ 

 

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

ťažkého  zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu, alebo dovŕšenia dôchodkového 

veku. Sociálna služba sa poskytuje ambulantou formou. 

Každodenná 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 

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

v spoločnosti. 

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

(uskutočňujú sa pravidelne podľa týždenného 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 využitím 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 – snažíme 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 využívajú 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 koláží, 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 udržať aktívnu pozornosť, pracovnú 

disciplínu. Takýmto spôsobom sa ich snažíme pripraviť na pre samostatnejší život. 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 snažíme u klientov upevňovať 

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

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), divadelných predstavení, : 
Súčasťou rehabilitácie prijímateľov sociálnej služby je 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. Okrem účasti na rôznych koncertoch sa RS „Radosť“ zúčastňuje aj na rôznych 

divadelných predstavenia.  

18.1.2013 Divadelné predstavenie Neprebudený, Radničná sála Košice (integrované divadlo) 

13.2.2013  Koncert v ŠFK – Dom umenia 

12.4.2013 Divadelné predstavenie Jánošík 

18.4.2013 Účasť na generálke v ŠFK 

30.6.2013 opereta Orfeus v podsvetí 

3.10.2013 opereta Čardášová princezná 

4.11.2013 ŠDK – Zvonár u matky Božej 

3.12.2013 ŠDK Móric Beňovský 

20.12.2013 Vianočný koncert v ŠFK  

  Cieľom návštev ŠFK a štátneho divadla, bolo rozvíjať estetickú umeleckú stránku osobnosti 

klientov, praktické zručnosti (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. 

20.3.2013 výstava : Záhrada Bývanie 

1.6.2013 vernisáž „Som ako ty“ – Košice Aupark  Putovná výstava umeleckých diel 

pacientov so schizofréniou bola súčasťou projektu na podporu osvety a správnej liečby 
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schizofrénie. Prostredníctvom umeleckých diel chceli realizátori projektu verejnosti predstaviť 

hlavne autorov umeleckých diel a sprostredkovať im ich svet. Chceli  ukázať, že sú to ľudia ako 

my, pretože ak sú správne liečení, nie je dôvod pozerať sa na nich pomedzi prsty, či mať z nich 

strach. 

 

 Návštevy plesov a tanečných zábav 

 

3.2.2013 Tanečná zábava Dom umenia 

Ciele:  

• posilňovanie spoločenského správania a vystupovania prijímateľov sociálnej služby 

• podpora integrácie ľudí s duševnou poruchou 

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

združenia Radosť 

13.12.2013 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 

 

7.6.2013  Botanická záhrada „Výstava exotických motýľov“ 

4.7.2013 Zoologická záhrada 

Ciele :  

 edukácia a poznávanie exotických motýľov a neznámych zvierat, 

 samostatné cestovanie a orientácia v priestore, 

 pohybová aktivita – exkurzia po zoologickej a botanickej záhrade 

12.7.2013 Múzeum voskových figurín Košice   

16.7.2013 návšteva ART FARM Drienovec 

18.7.2013 poznávací výlet do mesta Sabinov  - poznávanie krás a historických pamiatok mesta 

 Sabinov 

24.7.2013 poznávací výlet do mesta Prešov – poznávanie krás, histórie, pamiatok, mesta Prešov 

30.7.2013 návšteva ARTFAM Drienovec  

15.10.2013 návšteva ARTFARM Drienovec  

Tvorivý dom v Drienovci sme v roku 2013 navštívili viackrát. Každá návšteva niesla so 

sebou inú tému tvorivej činnosti.  Klienti vyrábali kartónové skladačky, z papiera skladali rôzne  

zvieratká, kreslili obrazy s ceruzkovou tématikou. Na poslednej októbrovej návšteve klienti 

vytvárali koláže a obrazy z prírodných materiálov na tému: štyri ročné obdobia. Cieľom všetkých 

stretnutí bolo rozvíjať fantáziu, tvorivú činnosť, estetické cítenie, samostatné cestovanie, jemnú 

a hrubú motoriku, kognitívne funkcie, atď... 

12. – 14.8.2013 Psychorehabilitačný pobyt Liptovský Ján 

Ciele: 

  rozvoj a upevňovanie vzájomných vzťahov medzi klientmi, pracovníkmi a rodinnými 

príslušníkmi, 

 zvyšovanie sebavedomia, sebahodnotenia, spolupráce prostredníctvom rôznych     

skupinových aktivít, 

  upevňovanie praktických  zručností, schopností a návykov pre samostatný život, 

  rozvoj empatie, asertivity, komunikačných zručností, 

 muzikoterapia, spev moderných a ľudových piesní, s cieľom rozvoja estetického cítenia. 
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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. 

 

12.3.2013 prednáška MUDr. Breznoščákovej – O duševných poruchách bez mýtov a neprávd 

22.3. – 23.3.2013 – Konferencia  Piešťany  

17.4.2013 – účasť na prednáške MUDr. Pálovej, ktorá bola zameraná na depresiu. 

1.6.2013 – vernisáž  „Som ako ty“  

 

Január – December 2013  Spoločenský Bon ton 

 

Neoceniteľnou súčasťou organizácie sú dobrovoľníci. Zariadenie pravidelne navštevujú dve 

dobrovoľníčky – Magdaléna Hrivniaková a Silvia Koložvaryová, ktoré si pre klientov  pripravujú 

cyklus stretnutí pod názvom Bon ton. Stretnutia prebiehajú od januára, sú zamerané na slušné 

správanie, etiketu, komunikáciu, nácvik praktických zručností, modelových situácií, vzdelávanie 

v oblasti prvej pomoci.   

 

 

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

 

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

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 

 

8.10.2013 vystúpenie klientov Združenia „Radosť“ v DSS Vyšné Opátske  
 Klienti sa v domove sociálnych služieb na Vyšnom Opátskom snažili prijímateľom spestriť 

deň svojim kultúrnym programom. Prezentovali sa spevom a tancom ľudových  a moderných 

piesní, a nechýbal ani doprovod skupiny „Pre Radosť“.  

 

 

12.12.2013 Prezentačno-predajná výstava výrobkov klientov z RS „Radosť“, na sídl. KVP. 

Združenie  Radosť prijalo pozvanie na prezentačno-predajnú výstavu, ktorá sa konala na 

sídlisku KVP – Košice. Výstava sa uskutočnila dňa 12.12.2013, so začiatkom o 15.30 hod., vo 

vyhrievaných stanoch, ktoré zabezpečila mestská časť KVP. 

Na tejto výstave sa prezentovali aj iné združenia, či dobrovoľníci so svojimi výrobkami. 

Oceňujeme všetkých, ktorí nám finančnou čiastkou prispeli na rôznorodé činnosti organizované 

v združení „Radosť“. 
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14.12.2013  Vianočné trhy – Charitatívny stánok U. S. Steel Košice   

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

„Radosť“.  Vďaka spoločnosti U. S. Steel sme mali zabezpečený stánok na Hlavnej ulici 

v Košiciach,  kde sme prezentovali výrobky našich klientov, ktoré usilovne vyrábali počas celého 

roka na pracovnej terapii.  Spoločnosť U. S. Steel nám stánok zapožičala dňa 14.12.2013, v čase od 

10.00 hod, do 20.00 hod.  Do predaja boli zapojení pracovníci združenia, klienti aj dobrovoľníci. 

Širokej verejnosti sme ponúkali výrobky našich klientov a takisto sme sa cez propagáciu snažili 

vstúpiť do povedomia spoločnosti.  Prostredníctvom tejto integračnej aktivity boli klienti v kontakte 

so širšou verejnosťou, čím sme sa snažili búrať bariéry a predsudky voči duševne chorým.  

Ďakujeme všetkým, ktorý kúpou akéhokoľvek výrobku podporili ďalšie aktivity realizované  

RS „Radosť“. 

 

 

Realizované projekty: 

 

14.6. – 15.6.2013 Projekt: Postavme naše mesto na nohy 

Miesto: priestory Rehabilitačného strediska „Radost“, Bauerova 1, Košice 

Organizátor: Nadácia Pontis 

Priebeh projektu:  V rámci projektu sme navrhli dobrovoľnícke aktivity, ktoré boli 

zamerané na skrášlenie a estetickú úpravu priestorov ZPP „Radosť“. Konkrétne išlo  o maľovanie 

kúpeľne, radiátorov, umývanie okien a celkové upratovanie priestorov združenia. Okrem 

dobrovoľníkov, sme od  Nadácia Pontis získali i grant vo výške 100€, ktorý bol určený na nákup 

materiálu potrebného na prácu. Do aktivít boli zapojení stáli dobrovoľníci, ktorí aktívne 

spolupracujú so združením, i dobrovoľníci z firiem GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o.  

a  T-Systems Slovakia s.r.o.  Pomohli nám hlavne svojimi manuálnymi zručnosťami 

S prvou časťou projektu sme oficiálne začali 14.6.2013 (piatok). Okolo 8.00 hod. 

prichádzali  prví dobrovoľníci z firmy GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o. Po úvodnom 

príhovore a predstavení organizácie, koordinátorka Mgr. Lenka Paľová rozdelila  účastníkov do 

skupín a všetci sa s chuťou pustili do práce. Akcia sa ukončila v popoludňajších hodinách. Aktivity 

pokračovali aj na druhý deň 15.6.2013 (sobota). Pracovnou posilou boli ľudia z firmy T-Systems 

Slovakia s.r.o. Celý kolektív združenia „Radosť“ ďakuje všetkým zúčastneným, ktorí svojou 

aktívnou zapojenosťou pomohli esteticky skrášliť priestory strediska. 

  

17.5.2013 – „Majáles“ tanečná zábava v „Radosti“ – projekt podporený Nadáciou Orange 

Dňa 17.5.2013 (piatok) sme v našom združení ZPP „Radosť“  zorganizovali „Majáles“ – 

Tanečnú zábavu. „Tento projekt  sa uskutočnil vďaka Grantovému programu pre optimistov 

Nadácie Orange“.  Manažérkou a autorkou projektu bola sociálna pracovníčka ZPP „Radosť“, 

Mgr. Lenka Hybalová Paľová. 

Prípravy na tanečnú zábavu, ktorá sa uskutočnila v piatok (17.5.2013)  sme realizovali počas celého 

týždňa. Klienti sa v rámci tvorivých dielní a výtvarných činností aktívne podieľali na príprave 

výzdoby. Celý „Majáles“ sa niesol v téme „Letná lúka“. Klienti z rôzneho materiálu (výkresy, 

farebné papiere, servítky, krepové papiere, látky, fixy, vodové a temperové farby) vytvárali rôzne 

symboly letnej lúky ( kvety, stromy, trávu, hmyz, atď). Samozrejme nechýbala ani výroba ich 

vlastných  masiek. Každý mal za úlohu vytvoriť si svoj vlastný znak letnej lúky. V samotný deň 

„Majálesu sme začali v rámci tvorivých dielní „Nebíčko v ústach“  s prípravou občerstvenia. 

Ďalšou časťou programu boli tance (moderné i ľudové) i rôzne pohybové a tanečné súťaže, 

pri ktorých sme využili rôzne pomôcky a samozrejme nechýbali odmeny pre súťažiacich 

a účastníkov. Súťaže boli prestriedané tancom, príjemným posedením pri občerstvení, a bol priestor 

i na vzájomné rozhovory medzi klientmi, dobrovoľníkmi. Počas celého dňa mali dobrovoľníci, 

priatelia, príbuzný, známy,  možnosť dozvedieť sa viac informácií o živote ľudí  s handicapom.  
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Opäť sme v združení prežili jeden z príjemných dní, zoznámili sme sa s novými ľuďmi, získali sme 

nových dobrovoľníkov a šírili sme i osvetu z oblasti duševného zdravia. 

 

15.5.2013 Ekokútik –projekt podporený Nadáciou Orange 

V dňoch  13.4. – 16.4.2013 prebiehala v Rehabilitačnom stredisku „Radosť“ realizácia 

projektu pod názvom „Eko kútik“, v rámci ktorého sa klienti mali naučiť vysádzať rastlinky a starať 

sa o ne. Cieľom projektu bolo taktiež dosahovať rozvoj pamäte, pozornosti, myslenia, posilňovanie 

zodpovednosti za svoje konanie, samostatnosť, rozvoj manuálnych zručností, vzájomná spolupráca 

a pomoc. „Tento projekt sa uskutočnil vďaka Grantovému programu pre optimistov Nadácie 

Orange“.  Realizáciu celého projektu sme si rozdelili do viacerých etáp. Prvá časť bola zameraná na 

edukáciu, v rámci ktorej sme si povedali o tom, ako sa sadia rastliny a kvety, ako sa o ne treba 

starať, čo je dôležité pri starostlivosti o rastliny, nechýbali ani rôzne zaujímavé informácie 

o symbolike kvetov a význame farieb. V druhej časti sme si pre odľahčenie atmosféry zahrali zopár 

hier. Klienti boli rozdelení do družstiev a ich úlohou bolo čo najrýchlejšie nájsť schované kúsky 

papiera s textom, správne ich poskladať a následne prečítať zaujímavosť o rastlinke. Celá akcia sa 

uskutočnila na vonkajšom balkóne. Klienti pracovali zväčša v dvojiciach, natiahli si rukavice 

a pustili sa do práce. Spoločnými silami sme zasadili semienka okrasných kvetov a byliniek, 

dostatočne ich popolievali a rozmiestnili v priestoroch zariadenia. Veríme, že sa za odvedenú 

robotu dočkáme dobrých výsledkov v podobe pekne zakvitnutých a zdravých kvetov a byliniek, na 

ktorých pohľad nám zlepší náladu a pohladí dušu.  

 

18.12.2013  Sladké a tvorivé Vianoce – projekt podporený Nadáciou Orange  

Neoddeliteľnou súčasťou Vianoc je výroba rôznych dekoračných ozdôb, darčekov, vianočná 

výzdoba, zdobenie stromčeka, zhotovovanie rôznych sladkých dobrôt, spev vianočných kolied, 

i vianočný punč. Aj my v združení „ Radosť“, sme sa počas mesiaca December rozhodli priblížiť si 

Vianoce výrobou rôznych vianočných ozdôb, vyzdobovaním strediska i stromčeka, či 

zhotovovaním sladkých mlsiek. Všetky tieto prípravy vyústili do zrealizovania príjemného 

spoločného posedenia v kruhu najbližších.  Vyššie uvedené činnosti boli súčasťou projektu, ktorý sa 

uskutočnil vďaka programu Darujte Vianoce Nadácie Orange“. Manažérkou projektu bola 

Mgr. Lenka Paľová – sociálna pracovníčka ZPP „Radosť“.  
 V samotný deň slávnostného vianočného posedenia pripravovali klienti spoločne 

s dobrovoľníkmi nepečené sladké mlske, zábavné chlebíčky, pochutiny. Každý priložil ruku k dielu. 

Klienti boli z činností veľmi nadšení, snažili sa pomáhať a zároveň si osvojovali a upevňovali 

praktické zručnosti. Naučili sa pripraviť jednoduché pochutiny, vianočný punč, zábavné chlebíčky i 

pripraviť slávnostný stôl. V druhej časti programu si všetci účastníci posadali za krásne vyzdobený 

stôl, pri ktorom  nechýbal spev krásnych vianočných piesní, kolied, vzájomné vinše a priania, 

i rozprávanie o zvykoch a tradíciách spojených s Vianocami..  Program sme ukončili záverečnou 

aktivitou, počas ktorej každý každému napísal na papier krásne vianočné blahoželanie. 

Opäť sme v zdužení prežili krásne spoločné chvíle, počas ktorých nechýbala pozitívne 

atmosféra,spev, tanec, hra na hudobné nástroje i spomienky na rôzne zvyky a tradície Vianoc.  

 

 

 

D, OSTATNÉ ČINNOSTI – SPOLUPRÁCA S VEREJNOSŤOU  

 

Účasť na celoslovenských aktivitách 

 

 

15.2.2013  Valentínsky karneval  

Ciele: 

- Upevňovanie vzťahov medzi členmi združenia „Radosť“, 

- Hry a súťaže zamerané na kooperáciu, zvyšovanie sebavedomia, zdravé súťaženie, 
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- Rozvoj estetického cítenia, vnímanie modernej i ľudovej hudby, 

- Relax, vyjadrovanie pocitov prostredníctvom hudby. 

V mesiaci február, je jedným z významných dní – sviatok sv. Valentína. Deň všetkých 

zaľúbených sme si pripomenuli aj my v združení „Radosť“. Pri tejto príležitosti sme v zariadení 

spolu s našou akčnou dobrovoľníčkou Magdalénou Hrivniakovou zorganizovali Valentínsky  

karneval, ktorý sa uskutočnil dňa 15.2.2013 ( piatok). S prípravami sme začali hneď z rána. 

Približne od 10.00 hod sa vyzdobovali  priestory RS „Radosť“.  Netrvalo dlho a v celom združení 

vládla karnevalová atmosféra. Okolo 11.00 hod sme začali s prvými zábavnými súťažami, ktoré 

boli doplnené veselou tanečnou hudbou. Samozrejme na stoloch nechýbalo občerstvenie – sladké 

a slané pochutiny, káva, čaj, voda. V druhej časti sa k nám už pridala aj dobrovoľníčka Magda, 

ktorá so sebou priniesla nie len dobrú náladu, ale i ďalšie zábavné súťaže. Druhú časť karnevalu 

sme otvorili hymnou ZPP „Radosť“ a nechýbala ani promenáda  v maskách, po ktorej nasledovali 

rôzne hry, tanec, spev a zábava. Samozrejme bol priestor  aj na vzájomné rozhovory bližšie 

spoznávanie sa i oddych. Každý  účastník nejakej súťaže dostal sladkú odmenu.  Súčasťou 

karnevalu bola i tombola. Ceny do súťaže nám venoval sponzor. Karneval sme zavŕšili sladkou 

čokoládovou fontánou. Klientom sa Valentínsky karneval veľmi páčil. Domov odchádzali 

s množstvom nových zážitkov.  

päť sme spoločne prežili príjemný a zábavný deň v kruhu svojich blízkych. Naše 

poďakovanie patrí všetkým účastníkom valentínskeho karnevalu, dobrovoľníčke Magdaléne 

Hrivniakovej za podnetné  súťaže a sponzorské dary a pracovníkom RS „Radosť“ . 

 

 

13.9.2013  Deň otvorených dverí  

Občianske združenie „Radosť“, zorganizovalo dňa 13.9.2013 (piatok)  „ Deň otvorených 

dverí“. Táto akcia bola zároveň i propagačnou predkampaňou k blížiacej sa zbierke Nezábudka 

2013.  Počas celého dňa prebiehali v stredisku ukážky z aktivít, ktoré klienti vykonávajú, počas 

pobytu v RS „Radosť“. 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. Jednotlivé činnosti sa realizovali na štyroch stanovištiach: 1. Tvorivé dielne – 

„Lakocinky“ (príprava jednoduchého  občerstvenia), 2. Tvorivé dielne –„Vianočný bazár“ 

(výroba darčekových predmetov,  magnetiek, pohľadníc na vianočné trhy) 3. Lúšteniny, 

hlavolamy, krížovky, spoločenské hry, a na poslednom 4. štanovišti sa realizovali pohybové 

a športové aktivity. Program začal o 9.00 hod slávnostným privítaním dobrovoľníkov 

a predstavením združenia „Radosť. Neskôr v popoludňajších hodinách sme „Deň otvorených 

dverí“ slávnostne ukončili záverečný programom, ktorý si pre hostí pripravili klienti združenia. 

V záverečnom programe nechýbala hymna združenia „Radosť“, ukážky z ľudových tancov, či 

prednes poézie. Nezabudlo sa ani na dobrovoľníkov, ktorí boli za svoju aktívnu účasť a pomoc 

ocenení diplomom a drobným darčekom.  

 Naše pozvanie na túto akciu prijali aj významní hostia a to – psychiatrička MUDr. Dagmar 

Breznoščáková, ktorá dlhodobejšie spolupracuje s OZ „Radosť“ a mestská časť sídliska KVP bola 

zastúpená sociálnou referentkou  Mgr. Alicou Schützovou. Náš „Deň otvorených dverí “ sme 

ukončili približne o 16.00 hod. príjemným posedením pri hudbe a občerstvení ( chlebíčky, 

jednohubky, sladké nepečené dezerty),  ktoré pripravovali naši klienti v rámci tvorivých dielní. 

 Naša veľká vďaka patrí všetkým zúčastneným, ktorí svojou aktívnou pomocou prispeli 

k bezproblémovému priebehu „Dňa otvorených dverí“.   

 

 

20.9. – 24.9. 2013  Zbierka Nezábudky 

Zbierka Dni Nezábudiek 2013 sa realizovala pri príležitosti Svetového dňa duševného 

zdravia. Organizátorom bola Liga za duševné zdravie a my ako členské združenie zaoberajúce sa 

duševným zdravím sme sa takisto do zbierky zapojili.  Zbierka bola povolená Ministerstvom vnútra 

SR a realizovala sa v dňoch 20.9 až  24.9.2013. Cieľom kampane  bolo podpora rozvoja siete 
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starostlivosti o ľudí s duševnými ochoreniami a ich sociálneho začlenenia. Výťažok z predaja  sa 

využíva na podporu projektov chránených dielní, chráneného bývania, podporu vzdelávania, 

podporu stacionárov na tvorivé prežívanie času pacientov a preventívnych programov v oblasti 

duševného zdravia. RS „Radosť“ sa v roku 2013 zapojilo do zbierku a snažilo sa šíriť osvetu 

v oblasti duševného zdravia.  Tento rok sa do zbierky zapojilo cca 100 dobrovoľníkov. Väčšinu 

z nich nám poskytli stredné  a vysoké školy. Jednotlivci ochotne vyrazili do ulíc označení tričkom, 

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

nezábudky podporili sociálne služby zamerané na duševne chorých. Okrem študentov 

a dobrovoľníkov sa do zbierky zapojila aj spoločnosť U. S. Steel Košice, aktívni boli aj klienti 

a pracovníci združenia „Radosť“. Spoločne sme tak šírili heslo kampane „Nezabudni na svoje 

duševné zdravie“ 

            

 

6.11.2013 Canisterapia 

Jedným z cieľov v RS „Radosť“ je rozvíjať u klientov sociálne, praktické zručnosti potrebné 

pre samostatný život,  rozvoj kognitívnych schopností, vedenie klientov k návratu do aktívneho 

života, viesť ich k tomu, aby sa vedeli tešiť zo života aj s handicapom. Pri práci s klientmi sa 

v združení Radosť využíva množstvo metód, ktoré sú realizované buď samotným personálom 

strediska, alebo ďalšími odborníkmi.  Aj k nám do strediska dňa 6.11.2013 zavítali odborníčky na 

canisterapiu. Canisterapia využíva pozitívne pôsobenie psa  na fyzickú, psychickú a sociálnu 

pohodu človeka. Uplatňuje sa hlavne ako pomocná psychoterapeutická metóda v situáciách, keď iné 

metódy nemožno použiť, alebo nie sú účinné. Kladie dôraz na riešenie psychologických, citových a 

sociálno - integračných problémov. Pôsobenie na fyzické zdravie človeka je u canisterapie 

druhotné, motivuje k rehabilitácii a povzbudzuje imunitu prostredníctvom psychiky.  

 Canisterpeutky doviedli so sebou do združenia „Radosť“ troch  špeciálne vycvičených 

psíkov, ktorí majú za sebou aj niekoľko úspešných ocenení. Realizácia Canisterapie v združení 

„Radosť“ mala zo strany klientov len pozitívne  ohlasy. Práca s psíkmi sa im páčila. 

 Dúfame, že takéto stretnutie nebolo posledné a že sa ešte s canisterapiou v našom združení 

„Radosť“  ešte stretneme.  

 

 

5.6.2013 Mikulášska kapustnica v RS „Radosť“  

Neoddeliteľnou súčasťou mesiaca december je sviatok sv. Mikuláša.  Aj my v združení 

„Radosť“ sme si tradične, tak ako po minulé roky  tento sviatok pripomenuli.  Tohto roku sme ho 

oslávili posedením pri „Mikulášskej kapustnici“, nechýbal poučný maľovaný príbeh , darčekovanie 

a príjemný deň sme ukončili tancom a spevom.  Tento sviatočný deň sme začali zdobením strediska  

„Radosť“. Klienti v rámci tvorivých dielní vyrábali rôzne vianočné dekoračné ozdoby, ktorými sme 

si skrášlili  priestory združenia. Kým sme zdobili priestory,  približne okolo obeda zavítala do 

„Radosti“, naša verná dobrovoľníčka Magda, ktorá za pomoci klientov navarila Mikulášsku 

kapustnicu.  Kým sa kapustnica pripravovala, čas sme si skrátili poučným vianočným maľovaným 

príbehom.  Príbehom nás uchvátila dobrovoľníčka Magda.  Neskôr v poobedňajších hodinách sme 

začali so slávnostným servírovaním kapustnice. Všetkým prítomným kapustnica chutila.  

Samozrejme v tento deň nemohlo chýbať ani mikulášske darčekovanie. Potom nasledovala voľná 

zábava.  Spoločne sme si s klientmi zaspievali i zatancovali. Klienti odchádzali plný nových 

zážitkov a s príjemnými pocitmi. Opäť sme spoločne prežili jeden s pekných dní.  

Veľká vďaka patri dobrovoľníčke Magdaléne Hrivniakovej, ktorá zasponzorovala a navarila 

Mikulášsku kapustnicu v združení „Radosť“. Dúfajme, že zažijeme ešte mnoho takých krásnych 

spoločných chvíľ. 

 

 

 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Pes_dom%C3%A1ci
http://sk.wikipedia.org/wiki/Psychoterapia
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13.12.2013 Vianočný večierok  

 Vianočný večierok sa konal 13.12.2013 (piatok), v školskej jedálni na Kukučínovej ul. č. 

23, so začiatkom o 16.00 hod. Prví hostia sa začali schádzať už pred 16.00 hod.  Medzi pozvanými  

boli rodinní príslušníci klientov, dobrovoľníci, sponzori združenia i ľudia, ktorí dlhoročne 

spolupracujú so združením „Radosť“.  Hostí privítal manažér OZ „Radosť“ Mgr. Vladislav Klein, 

pár slov zúčastneným povedala riaditeľka Mgr. Drahoslava Kleinová a na záver sa niekoľkými 

vetami prihovorila aj PhDr. Milana Kovaničová CSc. z I. Psychiatrickej kliniky UPJŠ.  

 Po úvodných príhovoroch nasledovala prvá časť  programu, ktorý si pre hostí pripravili 

klienti ZPP „Radosť“.  Program sme otvorili  Hymnou združenia, potom nasledovali vianočné 

koledy a tradičné vianočné piesne (Ticha noc, svätá noc v SJ, AJ a NJ, Roľničky, roľničky, Nesiem 

Vám noviny). Po prvej časti programu nasledovalo pohostenie – vianočná Kapustnica a každý 

z hostí mal nachystaný aj škoricový koláč.  Na stoloch nechýbala káva, čaj, pochutiny. Počas 

konzumácie kapustnice  sa premietali fotografie z akcií, ktoré boli zrealizované v združení. Našiel 

sa priestor aj na spoločné rozhovory a upevňovanie vzťahov. Po krátkom občerstvení nasledovala 

druhá časť programu. Klienti zúčastneným predviedli spev a tanec ľudových piesní. Samozrejme 

nechýbal ani hudobný sprievod skupiny „Pre Radosť“. Program klienti ukončili piesňou 

„Vyznanie“, ktorej text zložili klienti spolu s personálom združenia a spestrili ju tancom samba.  Po  

úspešnom programe sa začala voľná zábava a na tanečný parket  sa pridali aj ostatní zúčastnení 

hostia.  

Strávili sem príjemný večer, plný zábavy, spevu, tanca, hudby, vzájomných rozhovorov.  

Z večierka sme odchádzali  s množstvom nových zážitkov. Naša vďaka patrí  Združeniu „Radosť“ 

a predovšetkým manželom Kleinovcom za zorganizovanie takejto kultúrno-spoločenskej akcie.  

 

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

 

a, Rozhovor  s redaktorkou rádia Regina  Mgr. Andreou Fecíkovou pri príležitosti svetového dňa 

duševného zdravia. Sociálna pracovníčka ZPP „Radosť“ Mgr. Lenka Paľová , spolu s klientom 

združenia poskytli redaktorke rozhovor týkajúci sa duševného zdravia.  Rozhovor bol odvysielaný 

v rádiu Regina dňa 10.10.2013  
http://213.215.116.181:8001/reginake/2013-10-10/836-Radiobudik-05-05.mp3 
 

b, Reportáž uverejnená v TV Markíza, z návštevy redaktora Dušana Tokarčíka  v RS „Radosť“, 

ktorá sa týka realizácie projektu Nadácie Pontis - „Naše mesto“ do ktorého sa zduženie „Radosť“ 

aktívne zapojilo. 

 

c, Články z činnosti RS „Radosť“ publikované  v celoslovenskom časopise Druhý breh – fórum pre 

duševné zdravie , ktorý vydáva občianské združenie  ODOS.  

 

d, Články z činnosti RS „Radosť“ uverejnené v občasníku Naše KVP (KVaPka), ktorý vydáva 

Mestská časť Košice - Sídlisko KVP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://213.215.116.181:8001/reginake/2013-10-10/836-Radiobudik-05-05.mp3
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HOSPODÁRENIE ORGANIZÁCIE 
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AKTIVITY ORGANIZÁCIE NA NASLEDUJÚCI ROK  
 

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

1. Naďalej pripravovať klientov pre samostatnejší život, 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 plánov rozvoja osobnosti klientov 

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

partnerských organizácií. 

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

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

7. Zaktivizovať klientov k väčšej pohybovej aktivite a športovým činnostiam 

 

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 môžu byť rôznorodé, vzhľadom na typ pomoci, či počet potrebných 

dobrovoľníkov, 

- 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 možno 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, 

- zúženie rozsahu poskytovania sociálnych služieb, 

- zúženie poskytovaných aktivít, 

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

spoločenských akcií. 

- získavanie nových sponzorov a partnerov 
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PARTNERSTVÁ 
 

V roku 2013 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 združenie „Otcovo srdce“, Ranč Nádeje, Trebejov 

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

 Občianske združenie „Integra“ Michalovce 

 OZ „Usmej sa na mňa“, Košice 

 Slovenské združenie 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 2013“ 

 Dobrovoľní finanční darcovia 

 Darcovia 2% z dane 

 Dobrovoľníci 

 

POĎAKOVANIE 

Združenie 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 v RS „Radosť“ je spolufinancované Košickým samosprávnym 

krajom“ 
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Fotografická príloha k Výročnej správe 2013 
 

 

 

Výtvarné činnosti 

 

 
 

 

 

 

Výlet ZOO – Košice 
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Tvorivé dielne – Art Farm Drienovec              
 

 
 

 

 

 

Psychorehabilitačný pobyt – Liptovský Ján 
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Spoločenský Bon ton – Gaštaniada 

 

 
 

 

 

 

Projekt - Postavme naše mesto na nohy 
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Majáles – Tanečná zábava v „Radosti“ 

 

 
 

 

 

 

Eko kútik  
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Deň otvorených dverí  - ukážka z tvorivých dielní 

   

 
 

 

Canisterapia 
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Vianočný stánok U. S. Steel 

 

             
 

 

 

 

Tanečná (fašiangová) zábava – Dom umenia 
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Vianočný večierok – ukážka z programu  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výročnú správu vypracovala:   Mgr. Lenka Hybalová-Paľová 

      

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