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VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ ZPP „RADOSŤ“  ZA ROK 2015 

 

 

 Popis organizácie 1.

 

1.1 Identifikačné údaje organizácie 

 

Názov organizácie: Združenie príbuzných a priateľov „Radosť“ 

Sídlo organizácie: Rastislavova 12, 040 01 Košice 

Prevádzka sociálnej služby: Rehabilitačné stredisko pre ľudí s duševnými poruchami, Bauerova 1,                                                                                                                 

Košice 040 23   

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 

 

1.2 História organizácie 

 

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

poruchami, ich príbuzných a priateľov, i odborníkov psychiatrie. Pre širokú verejnosť  slúžime 

aktivitami  zameranými na prevenciu duševných ochorení. 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 realizovali tieto projekty: 

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

do spoločnosti 

 Rok 1999 – autorka a koordinátorka osvetového 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- Svetová zdravotnícka 

organizácia). Kancelária WHO na Slovensku pri príležitosti Svetového dňa zdravia 2012 udelila 

http://www.zpp-radost.sk/
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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. 

 

 1.3 Predmet činnosti, cieľová skupina a kapacita zariadenia  

 

Združenie príbuzných a priateľov „Radosť“ je zariadenie poskytujúce sociálnu službu: 

Rehabilitačné stredisko 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 a to sociálna rehabilitácia, sociálne poradenstvo, 

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

záujmová činnosť, hudobné a výtvarné činnosti. Základné sociálne poradenstvo sa poskytuje nielen 

klientovi, ale aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v 

domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii. Činnosť RS Radosť sa 

uskutočňuje vďaka spolupodieľaniu Košického samosprávneho kraja na financovaní 

zariadenia.  
Cieľovou skupinou sú občania s ťažkým zdravotným postihnutím vo veku od 18 rokov 

(schizofrénia, mániodepresívne - bipolárne poruchy, poruchy osobnosti a správania u dospelých 

jedincov), ktorí sú posúdení Košickým samosprávnym krajom – odbor sociálnych vecí 

a zdravotníctva a odkázaní na sociálnu službu v rehabilitačnom stredisku. V priestoroch zariadenia 

sú vytvorené podmienky pre umiestnenie 15 prijímateľov. 

Predmetom činnosti organizácie je  naučiť klientov a ich rodiny tešiť sa zo života aj s hendikepom, 

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. 

   

 

1.4 Vízia, poslanie a ciele organizácie 

 

Vízia:  

Poskytovať sociálne služby, ktoré vedú k osamostatňovaniu ľudí s duševným ochorením a ich 

integrácii do spoločnosti. 

 

Poslanie: 

Poslaním Rehabilitačného strediska pre ľudí s duševnými poruchami je aktivizovať vnútorné 

schopnosti klientov, viesť ich k prekonávaniu osobných a sociálnych dôsledkov ťažkého 

zdravotného postihnutia, naučiť klientov s rodinami tešiť sa zo života aj s hendikepom a byť 

užitočnými pre druhých.  

 

Ciele:  

- Rozvoj sociálnych zručností, ktoré sú potrebné pre praktický život (empatia, asertivita, 

komunikácia, primerané riešenie konfliktov, rozvoj kognitívnych funkcií) 
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- Rozvoj samostatnosti klientov nácvikom praktických zručností (schopnosť narábať 

s financiami, nakupovanie, samostatná príprava jedál, starostlivosť o hygienu, telefonovanie, 

upratovanie, samostatné cestovanie, orientácia v teréne a priestore) 

- Zvyšovanie sebaúcty a prekonávanie izolácie 

- Podnecovanie verejnosti k tolerancii psychicky znevýhodnených občanov a odbúravanie  

predsudkov  voči nim 

- Dodržiavať tetralóg 

- Nadväzovanie a rozvoj spolupráce s inštitúciami a organizáciami pôsobiacimi v oblasti 

starostlivosti o duševné zdravie (pacientske organizácie) 

- Naučiť príbuzných a verejnosť správnemu prístupu k psychicky chorým občanom 

(individuálna práca s rodinou, prednášky, besedy, ankety,  interný časopis „Pre Radosť“, 

časopis Druhý breh, internetová stránka združenia, publikácie, práca s masmédiami - 

Lumen, Regina) 

 

1.5 Etické princípy a hodnoty  

 

V RS Radosť poskytujeme komplex služieb pre prijímateľov sociálnych služieb s ťažkým 

zdravotným postihnutím – duševné poruchy. Prostredníctvom širokého spektra individuálnych 

a skupinových aktivít smerujeme k napĺňaniu poslania a cieľov strediska. Kľúčovou oblasťou 

v prístupe ku klientom je dodržiavanie ľudských práv, základných etických princípov a hodnôt.  

Klient je vždy na prvom mieste a pristupujeme k nemu ako k partnerovi, ktorý má právo vyjadrovať 

svoje potreby, požiadavky a zúčastňovať sa na spolurozhodovaní o dôležitých skutočnostiach. 

Veľký dôraz kladieme na dodržiavanie dôstojnosti a jedinečnosti každej osoby a vytváranie takého 

prostredia a vzťahov, ktoré je založené na dôvere a úcte. Pracovníci RS Radosť dodržujú  tieto 

etické princípy: tolerancia, diskrétnosť, úcta, slušnosť, zdvorilosť, ohľaduplnosť.  

 

 

1.6 Organizačná štruktúra a personálne obsadenie RS „Radosť“ 

 

Personálne obsadenie RS „Radosť“ za rok 2015 

V roku 2015 boli v trvalom pracovnom pomere zamestnaní: 

- Mgr. Drahoslava Kleinová – riaditeľka zariadenia 

- Mgr. art. Vladislav Klein –zástupca riaditeľa 

- Mgr. Mária Kusztvánová (Mitriková) – sociálna pracovníčka 

- PhDr. Miroslava Tóthová – sociálna pracovníčka 

- Monika Copková – ekonómka 

- Bc. Diana Keresztveyová – pracovníčka  pre sociálnu agendu 

 

Na dohodu boli v roku 2015 zamestnaní: 

- Mgr. Beáta Lučanová – sociálna pracovníčka  

- PhDr. Milana Kovaničová CSc. – klinická psychologička – odborná supervízia 

- MUDr. Dagmar Breznoščáková Ph.D. – psychiatrička – odborná supervízia  

- Igor Sokolovský – odborný pedagóg výtvarných techník 

 

Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby (§52a) – ÚPSVaR: 

- Mgr. Michal Berta – sociálny pracovník 

- Kristína Benešová – ergoterapeutka  
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Organizačná štruktúra Združenia príbuzných a priateľov „Radosť“  

Rehabilitačné stredisko pre ľudí s duševnými poruchami  
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1.7 Základné princípy riadenia organizácie 

 

Sociálna služba poskytovaná v rehabilitačnom stredisku je orientovaná hlavne na to, aby sa klienti 

po príchode do nášho zariadenia cítili ako v domácom prostredí. Počas obdobia adaptácie, ale aj 

počas celej doby pracuje s klientmi mutlidispciplinárny tím a tým sa  snažia zamestnanci aplikovať 

holistický prístup v starostlivosti o klientov. Neustále  vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie 

personálu zaručuje, že spolupráca a komunikácia s klientmi s duševným ochorením  je na 

adekvátnej úrovni. Rešpektujeme názor klienta a tým dodržujeme ich ľudské práva.  

Pri všetkých činnostiach je snahou celého personálu zapájať klientov čo v maximálnej miere, 

aktivizovať a mobilizovať ich sily, smerovať k samostatnosti a sebestačnosti.  

 

1.7.1 Individuálne plány (IP) 
 

Zákon o soc. službách 448/2008 Z. z. individuálny plán podľa odseku 1 je komplexný, flexibilný a 

koordinovaný nástroj na aktívnu spoluprácu poskytovateľa sociálnej služby, prijímateľa sociálnej 

služby, jeho rodiny a komunity.  

Ciele individuálneho plánu vychádzajú z individuálnych potrieb prijímateľa sociálnej služby a 

spolupráce prijímateľa sociálnej služby a poskytovateľa sociálnej služby. Individuálny plán je 

koordinovaný pracovníkom, ktorý podporuje a sprevádza prijímateľa sociálnej služby v procese 

individuálneho plánovania (ďalej len kľúčový pracovník).  

Proces individuálneho plánovania zahŕňa identifikáciu individuálnych potrieb, voľbu cieľov 

individuálneho plánu, voľbu metód dosahovania cieľov individuálneho plánu, plán činností a aktivít 

napĺňania individuálneho plánu a hodnotenie individuálneho plánu  
(zdroj http://www.rpsp.sk/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=40:cojeirp&catid=10&Itemid=110). 

 

Práca s našim klientom na IP:  

 

 Ku každému prijímateľovi sociálnej služby sa pristupuje individuálne, s prihliadnutím na 

jeho zdravotný stav, priania a túžby.  

 Po  prijatí nového klienta dodržujeme 3 mesačnú adaptačnú lehotu, počas ktorej mu 

poskytujeme čas na začlenenie sa do kolektívu. Počas tohto obdobia prostredníctvom 

pozorovania, rozhovor, či iných metód sociálnej práce o ňom získavame informácie, ktoré 

zaznamenávame do formulára - Analýza klienta. Až tak pristúpime k vypracovaniu IP.  

 S klientom v závislosti od jeho zdravotného stavu pracujeme minimálne 2 krát do mesiaca 

15 – 30 minút. 

 Rešpektujeme, ak klient odmietne pracovať na Individuálnom pláne napr. pre zhoršený 

zdravotný stav resp. zvýšenú psychickú záťaž a rodinné problémy. V tom čase pracuje na 

dobrovoľníckej činnosti, ktorá ukludňuje ale aj zušľachťuje (čítanie knihy, rozvoj 

komunikácie rozhovorom, spoločenské hry zamerané na pamäť). 

 Na klienta nikdy netlačíme, ale prostredníctvom pozitívneho presviedčania, motivovania 

a poukazovania na prínosy ho vedieme k práci na sebe a na svojom IP. 

 Súčasťou IP je vypracovanie osobného profilu. Ďalšie informácie čerpáme z pozorovania, 

rozhovorov, informácii od rodičov, príbuzných.  

 Pri stanovovaní cieľov dodržuje kľúčový pracovník partnerský prístup, ktorý klienta vedie 

k spoluzodpovednosti a spolurozhodovaniu. 
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 Snažíme sa klientov motivovať a viesť k stanoveniu cieľov na základe programu sociálnej 

rehabilitácie, ktoré sú v súlade s cieľmi  RS „Radosť“ a smerujú k integrácii do spoločnosti. 

Rešpektujeme však ich individuálne požiadavky, nakoľko je veľmi dôležité napomôcť 

v rozvoji takej oblasti, ktorá je pre klienta v danej situácii prioritná.  

 Ak to cieľ umožňuje, do práce zapájame aj rodinu klienta a to formou domácich úloh a pod.  

 Raz za pol roka uskutočňujeme hodnotenie celej práce, za prítomnosti klienta, čo potvrdzuje 

svojím podpisom.  

 Pri hodnotení vychádzame z poznatkov, ktoré si po práci s klientom zaznamenávame. 

 Klient ústne vyjadrí svoje hodnotenie celkovej práce, prístup, čo sa mu páčilo, a nepáčilo. 

Na tieto poznatky prihliadame pri ďalšej práci na IP a pri stanovení nových cieľov. 

Program sociálnej rehabilitácie 

 

Pred vypracovaním IP sa skonštruuje program sociálnej rehabilitácie na konkrétneho klienta 

z ktorého vychádza jeho individuálny plán. 

Konkrétne kroky, metódy na dosiahnutie cieľov programu sociálnej rehabilitácie, smerujúce 

k individuálnemu plánu klienta: 

 

Starostlivosť o domácnosť – prostredníctvom ergoterapie (pracovných činností, upratovanie 

priestorov RS) a nácviku modelových situácií (nácvik telefonovania, stravovania, nakupovania, 

stolovania, rozdelenie financií). 

 

Sociálna komunikácia -  pomocou  edukácie zameranej na tému empatia, asertivita a na pravidlá 

asertívneho správania. Klient sa bude zúčastňovať komunikačných, interakčných a rolových hier. 

Bude si osvojovať empatickú komunikáciu, rozvíjať slovnú zásobu. 

 

Sociálnej vzťahy a pravidlá správania - pomocou psychodrámy bude klient vedený k primeranému 

riešeniu problémov, konfliktov. Prostredníctvom hrania rolí, individuálnej a skupinovej práce, 

muzikoterapie, relaxačných techník a ergoterapie, rozvíjať a pracovať na zvyšovaní sebavedomia, 

sebarealizácií a sebapresadzovania sa. Klient prejde nácvikom spoločenského bontónu. 

 

Sociálne aktivity (spoločenské, kultúrne, športové podujatia) a orientácia v bežných životných 

situáciách (verejná doprava, pošta, návšteva lekára, správanie sa v daných inštitúciách, 

v situáciách..) - klient bude prostredníctvom nácviku modelových situácii, psychorehabilitačných 

a kultúrno-spoločenských pobytov vedený k osvojovaniu si pravidiel spoločenského správania, 

k schopnosti samostatne cestovať verejnou dopravou a upevní si orientáciu v priestore. 

 

Zamestnávanie – klient ak má možnosť a motiváciu k nájdeniu si zamestnania, pracovník ho bude 

viesť pri získaní práce. 

  

 Príklady aktuálnych IP vybraných klientov: 

 

1.  Cieľ IP- Klient sa chce naučiť čítať a písať. 

Súčasná situácia - Klient žije sám, ale stará sa o neho sestra. Z osobných a rodinných dôvodov 

klient nemal možnosť naučiť sa písať a čítať, čo klientovi bráni v samostatnosti a vo fungovaní 
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v bežnom živote. Z toho dôvodu nás poprosil, aby sme sa na tento jeho nedostatok zamerali v rámci 

IP. 

2. Cieľ - Klientka sa chce naučiť písať žiadosti vo Worde. 

Súčasná situácia - Klientka momentálne vybavuje všetky potrebné žiadosti ohľadom invalidného 

dôchodku. Má problém s ich vyhotovením, keďže neovláda prácu na počítači. Preto má klientka 

záujem naučiť sa pracovať s Wordom a vedieť písať potrebné listiny a tým fungovať v bežnom 

živote a v inštitúciách. 

 

3. Cieľ - Klientka si chce osvojiť používanie programu Power Pointe a vedieť pripraviť v ňom 

prezentáciu. 

Súčasná situácia - Klientka momentálne dostala ponuku pracovať v chránených dielňach 

a vzhľadom na možnosť zvýšenia svojej kvalifikácie má záujem osvojiť si prácu v programe Power 

Pointe a s jeho pomocou vedieť pripraviť prezentáciu. Týmto cieľom sa klientke zvýšia šance 

zaujať na trhu práce 

 

 

1.8 Dobrovoľníci, partnerské a spolupracujúce organizácie  

Dobrovoľníci za rok 2015: 

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

B, jednorazoví  ktorí sa zúčastňovali  verejnej zbierky „Dni nezábudiek 2015“: počet – 71 

 

Tabuľka č. 1: Prehľad škôl a inštitúcií zapojených do Zbierky „Dni Nezábudiek 2015 

Názov  Adresa 

Stredná priemyselná škola  

Odbor: hutníctvo 

Komenského 2, 

040 01 Košice  

Obchodná akadémia 

 

Watsonova 61, 

041 38 Košice 

Škola úžitkového výtvarníctva  Jakobyho 15, 

040 01 Košice  

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na 

vidieku                                                                 

Kukučínova 23,  

040 01 Košice  

Stredná odborná škola Szakkozepiskola                          

                                                                 

Hlavná 54,  

045 01 Moldava nad Bodvou  

Gymnázium Jána Amosa Komenského 

 

Škultétyho 10, 

040 01 Košice 

Konzervatórium Exnárová 8, 

040 22 Košice 

Spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o.   

 

Vstupný areál U.S.Steel, 

044 54 Košice 

Katolícka stredná škola sv. Cyrila a Metóda Južná trieda 48, 

040 01 Košice 

Súkromná stredná škola  Bukovecká 17, 

040 12 Košice 

Lekárska fakulta UPJŠ Tr. SNP 1, 

040 01 Košice 
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Partnerstvá a spolupráca:  

V roku 2015 Rehabilitačné stredisko „Radosť“ spolupracovalo s nasledujúcimi partnermi, 

organizáciami a jednotlivcami: 

 Úrad Košického samosprávneho kraja, Maratónca mieru 1, Košice 

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

 Magistrát mesta Košice 

 MČ Košice KVP 

 U. S. Steel Košice 

 Štátna filharmónia Košice 

 Spoločnosť ELKEM  

 Liga za duševné zdravie, Bratislava 

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

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

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

 Denný psychiatrický stacionár pri Psychiatrickej klinike UNLP, Rastislavova 43, 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 

 GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o. 

 Nadácia ČSOB 

 Nadácia Orange 

 Hudobná skupina Bobová diéta v rámci projektu SPOTS – Benefičný koncert 

 Občania mesta Košice, ktorí prispeli počas verejnej Zbierky „Dni Nezábudiek 2015“ 

 Dobrovoľní finanční darcovia 

 Darcovia 2% z dane 

 Dobrovoľníci 

 

ĎAKUJEME ZA SPOLUPRÁCU V TOMTO ROKU. 
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 Činnosť organizácie 2.

 

2.1 Popis a rozdelenie realizovaných aktivít v RS „Radosť“ 

 

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

ťažkého  zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu. Sociálna služba sa poskytuje 

ambulantnou formou. 

Každodenná práca s klientmi je vopred určená stanoveným harmonogramom, ktorý rešpektuje ich 

individualitu a zdravotný stav.  

Cieľom aktivít je: 

- rozvoj sociálnych zručností – empatie, asertivity, komunikácie, primerané riešenie konfliktov, 

zvyšovanie sebavedomia, upevňovanie vzájomných vzťahov, zvyšovanie trpezlivosti a tolerancie, 

-   rozvoj kognitívnych funkcií – pamäť, myslenie, 

- rozvoj samostatnosti klientov nácvikom praktických zručností, ktoré sú nevyhnutné pre 

samostatné fungovanie klienta v domácom prostredí: schopnosť narábať s financiami, nakupovanie, 

samostatná príprava jedál (raňajky, obed, večera), starostlivosť o vlastnú hygienu, upratovanie 

domácnosti, samostatné cestovanie a orientácia v priestore, vybavovanie aktuálnych potrieb klienta 

na úradoch 

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). 

 

 

2.1.1  INDIVIDUÁLNE  AKTIVITY 

 

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

vychádza sa z jeho schopností (podľa stupňa odkázanosti). Individuálna činnosť pozostáva zo 

stanovenia Individuálneho plánu klienta (IP), ktorého obsah vychádza z individuálnych potrieb, 

schopností a cieľov, ktoré si klient v spolupráci s pracovníkom stanovuje. Napĺňa sa najmä 

prostredníctvom individuálnych rozhovorov a využitím ďalších metód sociálnej práce. Tento 

individuálny plán 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. 

 

2.1.2 SKUPINOVÉ AKTIVITY  

 

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

samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti, na rozvoj sociálnych a praktických zručností. Patrí sem: 

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

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

názorov, pocitov, potrieb, rozprávanie o svojich problémoch bez zábran, nácvik asertívneho 

správania prostredníctvom rolových hier a pod.  

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 2015 najviac venovali patrili: maľba temperou, 

tvorba koláží, šitie dekoračných predmetov, výroba módnych doplnkov, výroba košíkov a vencov 

na Vianoce a Veľkú noc, výroba pohľadníc metódou – Quilling, vyšívanie vianočných dekorácii. 
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c) nácvik ľudových, 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,  precvičovanie a nácvik hry na gitaru, zobcovú a priečnu flautu, pohybové 

a tanečné cvičenia. 

d) nácvik krátkych divadelných scénok s cieľom osvojovať si vystupovanie na verejnosti –

opäť sme do harmonogramu zaradili nácvik divadelných scénok, ktorými chceme u klientov 

dosiahnuť precvičovanie a zlepšovanie pamäti, artikulácie a hlasového prejavu, odbúravanie trémy, 

nachádzanie nových možnosti sebapresadenia, vytvorenie príležitosti pre zdravú konkurenciu a tým 

podnecovať a zvyšovať väčšiu sebaangažovanosť klientov na verejnosti.  

Hudobne nadaní klienti účinkujú v skupine Pre Radosť. Spoločne s ostatnými klientmi vystupujú 

pri rôznych príležitostiach v stredisku, ale aj mimo konferencia (XVII. CELOSLOVENSKÚ 

KONFERENCIU SEKCIE SESTIER PRACUJÚCICH V PSYCHIATRII  S MEDZINÁRODNOU 

ÚČASŤOU - „Starostlivosť o psychiatrického pacienta v 21 storočí.“- s vlastným príspevkom 

„Sociálna rehabilitácia v praxi“). Prejav na verejnosti im pomáha zvyšovať sebavedomie, 

nadobúdajú pocit užitočnosti, vyčaria dobrú náladu a zároveň napomáhajú búrať predsudky voči 

duševne chorým. 

e) 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 samostatnejší život. Radíme sem tieto 

činnosti: starostlivosť o čistotu, poriadok a estetiku 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 vypestovať 

a upevňovať vzťah ku knihám, hľadať skrytý zmysel a poučenie do praktického života, rozvíjať 

a zlepšovať 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. 

 

2.1.3 KOMUNITNÉ AKTIVITY  

 

Hlavným účelom komunitných aktivít 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 a pod.  

Do komunitných aktivít zaraďujeme nielen klientov, ale aj ich rodinných príslušníkov, či širšiu 

verejnosť. 

 

Komunitné (jednorázové) aktivity sme rozdelili do niekoľkých skupín:  

 

A) Kultúrno-rehabilitačné a integračné aktivity 

B) Edukačné aktivity 

C) Prezentačné a propagačné aktivity 

D) Projektová činnosť 

E) Spolupráca s verejnosťou a ostatné činnosti   
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A) KULTÚRNO-REHABILITAČNÉ A INTEGRAČNÉ AKTIVITY 
 

Tieto aktivity sa vykonávajú väčšinou mimo zariadenia. Zahŕňajú kultúrnu, edukačnú a spoločenskú 

oblasť. Ich cieľom je:   

- uplatňovať zručnosti priamo v teréne a integrovať klientov do širšej komunity ľudí, 

- rozvíjať estetickú a umeleckú stránku osobnosti klientov, 

- rozširovať si obzor v oblasti kultúry, histórie, umenia,  

- spoznávanie nových miest a kultúrnych pamiatok,  

- upevňovanie sociálnych zručností (emocionálna inteligencia, komunikačné zručnosti, 

asertívne správanie, dochvíľnosť),  

- upevňovanie zásad spoločenského správania,  

- odbúravanie predsudkov zo strany širšej spoločnosti, 

- osvojovanie a prehlbovanie praktických zručností ako samostatné cestovanie, orientácia 

v priestore, kúpa cestovných lístkov, príprava a zabezpečenie si dostatku  jedla a pitia na 

celý deň, výber vhodného oblečenia v závislosti od miesta návštevy a počasia, správne 

rozdelenie a použitie financií atď.    

Patria sem:  

 
 

Návštevy koncertov ŠFK (Dom umenia), divadelných predstavení, návšteva kina: 

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 (ŠFK). Zúčastňujeme sa výchovných koncertov, generálok i 

večerných koncertov. Okrem účasti na rôznych koncertoch sa RS Radosť zúčastňuje aj na rôznych 

divadelných predstaveniach.  

 

V roku 2015 sme sa navštívili: 

11.02.2015 Divadelné predstavenie – Kocúrkov : Autor Ján Chalúpka 

17.02.2015 Divadelné predstavenie - Ženský zákon : Autor Jozef Gregor Tajovský  

06.03.2015 Divadelné predstavenie - Na skle maľované : Autor Katarzyna Gärtnerová, Ernest Bryll 

15.03.2015 Účasť  na 11.  Benefičnom koncerte pre hendikepované deti pod záštitou primátora 

mesta Košice Richarda Rašiho - Usmej sa na mňa - Programom sprevádzala Radka Mazáková 

spolu s členkou OZ Usmej sa na mňa Darinkou Szkurkayovou. 

27.03.2015 Koncert v ŠFK 

30.04.2015 Divadelné predstavenie – Sen noci svätojánskej : Autor William Shakespeare 

18.06.2015 Generálka v ŠFK 

07.10.2015 Generálka v ŠFK 

09.11.2015 Divadelné večerné predstavenie Rigoleto : Autor Giuseppe Verdi 

25.11.2015 Návšteva Kina (Cinemax) dokument – Aldabra (Bol raz jeden ostrov) : Réžia: Steve 

Lichtag 

 

 

Návšteva múzeí  

13.03.2015 Návšteva Kunsthalle, Múzea Vojtecha Löfflera - Diela a pamätná izba Vojtecha 

Löfflera 

 

Návšteva knižníc 

28.10.2015 Biblioterapia v knižnici na KVP na tému zmysel života použitím knihy Slepačia polievka 

pre dušu - sociálna pracovníčka PhDr. Miroslava Tóthová 

http://sdke.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=1079%3Akatarzyna-gaertlerova-ernst-bryll-na-skle-maovane&catid=41%3Arepertoar&lang=sk
http://sdke.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=1077%3Awilliam-shakespeare-sen-noci-svaetojanskej&catid=41%3Arepertoar&lang=sk
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Exkurzie do blízkeho a vzdialenejšieho okolia Košíc:  

02.07.2015 Exkurzia do mesta Bardejov (prehliadka centra, hradieb ...) 

09.07.2015 Exkurzia do mesta Žilina (prehliadka centra, pamiatok ...) 

23.07.2015 Návšteva Artfarm v Drienovci – tvorba obrazov (kresba, maľba) 

06.08.2015 Poznávacia exkurzia do mesta Levoča (prehliadka centra, hradieb ...) 

13.08.2015 Čaňa so spoločným guľášom s členmi OZ Pohľad 

11.09.2015 Aktívna účasť na športovom dni v Michalovciach – Integra (Zariadenie podporovaného 

bývania) 

18.09.2015  Návšteva Artfarm v Drienovci – spojená s tvorivou činnosťou 

 

 

Psychorehabilitačný pobyt  

11.05. – 13.05.2015 Psychorekondičný pobyt - Herľany 

02.09. – 04.09.2015 Psychorehabilitačný pobyt – Ždiar 

 

Herľany 

Každý vie, aké je dôležité zdravie. Naši klienti trpiaci duševnými poruchami pravidelne navštevujú 

psychológov a psychiatrov, sociálnu podporu a sociálnu rehabilitáciu im poskytujeme my 

v rehabilitačnom stredisku, no u niektorých telesná stránka chradne. Ochorenie a lieky, ktoré musia 

pravidelne brať spôsobujú určitý útlm, zvýšenú chuť do jedla, čo sa negatívne odráža na ich telesnej 

hmotnosti a odzrkadľuje na ich postave. To zasa nesie pocit nespokojnosti so sebou, pocit 

menejcennosti až dokonca hanby, za to ako vyzerajú. Túto situáciu však sami nevedia riešiť. Preto 

sme sa zapojili do Zamestnaneckého grantového programu ČSOB nadácie a napísali sme projekt 

„Aktívnym športom k dobrej fyzickej a psychickej kondícií“, ktorý bol úspešné schválený. Jeho 

cieľom je prostredníctvom pravidelného cvičenia dosiahnuť zlepšenie telesného a duševného 

zdravia našich klientov, zvýšenie kondície, vytvorenie pozitívneho vzťahu k pohybu, ale aj utuženie 

vzájomných vzťahov, zameranie mysle klientov iným smerom ako na svoje problémy a ochorenie 

a pod. 

Súčasťou projektu bol aj psychorekondičný pobyt v Herľanoch, ktorý sa uskutočnil v dňoch 11.05 – 

13.05.2015. V prvý deň po príchode a ubytovaní sme si urobili malú opekačku spojenú so spevom 

obľúbených piesní. Síce bolo potrebné čakať na Herliansky gejzír, ale čakanie nám skracovalo 

hranie rôznych športových hier. Niektorí z nás si hádzali lietajúci tanier, iní hrali banbington, či 

futbal. Po večeri prebiehala tanečná zábava spojená s tanečnými a pohybovými súťažami. 

Druhý deň sa niesol v znamení športu. Klienti boli rozdelení do dvoch skupín, určili si svojich 

kapitánov, názov skupiny a bojový pokrik, s ktorým prichádzali na jednotlivé stanovištia. Prvým 

stanovišťom bol orientačný beh. Družstvá dostali mapu areálu so šifrovanými úlohami, kde majú 

hľadať ukryté predmety. Na ďalších stanovištiach bol pre nich pripravený štafetový beh, skok vo 

vreci, a skok do diaľky. Obe družstvá si viedli veľmi dobre a bodový rozdiel bol minimálny. 

O výhre tak rozhodol záverečný turnaj vo vybíjanej. Víťazné družstvo získalo výhru vo forme 

zdravej ovocnej nádielky. Samozrejme aj pre porazených bola pripravená ovocná cena útechy. 

Každý jeden klient získal diplom za aktívnu účasť na cvičení a športovom dni.  Príjemne unavení 

a v dobrej nálade sme zvyšok dňa strávili oddychom, relaxáciou, prechádzkami a tí vytrvalejší 

odvetvovými súbojmi vo vybíjanej. 
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Tretí deň nás prekrásne Herlianske lesy vylákali na menšiu túru. Čerstvý vzduch  a slniečko nám 

vyčarili dobrú náladu. Rozhovor sa niesol v duchu zábavy a ani sme sa nenazdali ako sa nám 

podarilo zdolať kopce bez väčšej námahy. Vďaka cvičeniu sa u nás prebudila lepšia vytrvalosť 

a o trochu sa nám vylepšila aj kondícia. 

Záver pobytu prišiel rýchlo, zhrnuli sme si dojmy ako z cvičenia, tak aj z pobytu a oddýchnutí sa 

pobrali domov. 

 

Ždiar 

Dlhý vápencový hrebeň, tiahnuci sa na hlavný hrebeň Vysokých Tatier.  Pozornosť upúta krása 

dolomitových stien so strmými trávnatými svahmi a bohatou vegetáciou. Horstvo Belianskych 

Tatier a jeho okolie ponúka množstvo chodníkov, na ktorých možno vidieť jedinečné prírodné 

bohatstvo fauny a flóry.  Takto môžeme opísať malebné okolie obce Ždiar, kde sa naši klienti spolu 

s pracovníkmi Združenia príbuzných a priateľov Radosť – Rehabilitačného strediska pre ľudí 

s duševnou poruchou vybrali na viacdňový psychorehabilitačný pobyt. Táto malebná dedinka leží v 

Ždiarskom podolí v doline Belej. Založená bola v 17. storočí. 

V priebehu troch dní si klienti a pracovníci vychutnávali krásnu prírodu Belanskej doliny, jej skryté 

zákutia, navštívili Beliansku jaskyňu, zabávali sa pri rôznych hrách, ktoré pre klientov pripravila 

Magda a pracovníčky ZPP Radosť, ako aj vzdelávacích aktivitách zameraných na poznanie potreby 

vody a jej využitia. Po prechádzke sme si opekali klobásky. Pán vedúci so svojou manželkou nás 

prekvapil chutným gulášom. Večerné chvíle sme trávili na diskotéke, kde sa každý vytancoval do 

sýta. 

Je ťažké opísať pocity iných, preto prenechám slovo niekoľkým klientom, ktorí sa tohto krásneho 

pobytu zúčastnili a vďačne vyjadrili svoje pocity zo zážitkov niekoľkými vetami: 

„Navštívili sme oblasť Ždiaru. Cesta bola príjemná, ale dlhá. Nálada medzi nami a pracovníkmi 

bola výborná a usmievavá. Hneď sa mi prostredie zapáčilo. Izby v penzióne boli veľmi pekné. 

Najviac ma potešila trampolína, mačky a ovečky. Každý večer sme mali súťaže. Darovali nám 

odmenu: perá, ceruzky a gumy. Prvý deň sme si robili obhliadku okolitej dediny. Je tu nádherná 

príroda a hory. Mraky sa dotýkali okolitých hôr. Najkrajšie spomienky mi zostali z Belianskej 

jaskyne, kam sme zamierili po raňajkách. Videli sme pekné vápencové sochy. Uchvátili ma najmä 

úzke chodníčky, cez ktoré sú vybudované malé schodíky, po ktorých sme stúpali vyššie a vyššie. 

Skôr narodeným a telom viac pri sebe sa išlo ťažšie, no odhodlane došli do cieľa. Nachádzalo sa 

tam plno miniatúrnych jazierok. Pri zostupovaní zaznelo za odmenu prekrásne hudobné 

prekvapenie. V žiadnej jaskyni na Slovensku sa táto rarita nenachádza. Úplne v závere prehliadky 

jaskyne nás sprievodkyňa zastavila a oboznámila, že sa nachádzame v hudobnej sále, kde hrali aj 

mnohí známi umelci. Zaznela prekrásna Vivaldiho hudba. Mnohým prebehli zimomriavky po tele 

a oči sa zaleskli slzami radosti z toľkej krásy. Čo viac potrebujeme k životu? 

PS: Chcela by som ísť do Ždiaru ešte aspoň na desať dní, cítila som sa tam ako v raji.“ 

Klienti ZPP Radosť 

Myslím si, že tieto krásne slová vystihujú všetko podstatné, čo sa o tom pobyte v Ždiari dá napísať. 
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Pevne verím, že v budúcnosti bude ešte dosť priestoru a možností zúčastniť sa takéhoto zážitku, čo 

nám umožní nie len oddýchnuť si, ale spoznávať nové zákutia našich krás Slovenska a pomôže 

splniť naše individuálne plány, ako aj rozvíjať našu osobnosť. 

Cieľom podobných psychorehabilitačných pobytov je: 

 

- zlepšenie kondície, pohyb na zdravom vzduchu, 

- upevňovanie a rozvíjanie vzťahov medzi klientmi a pracovníkmi združenia,  

- zvyšovanie sebavedomia, sebahodnotenia, spolupráce prostredníctvom rôznych skupinových 

aktivít,  

- navodenie dobrej nálady prostredníctvom športových aktivít, zlepšenie kondície, uvoľnenie 

stuhnutosti a napätia, 
- psychohygiena (klienti si oddýchnu od svojich blízkych a naopak), 

- poznávanie nového prostredia a kultúrnych pamiatok,  

- práca na sebe samom a na rozvoji empatie, asertivity, komunikačných zručností, spolupráce 

a to prostredníctvom zrealizovaných aktivít, 

- upevňovanie praktických zručností a schopností pre samostatný život,  

- rozvíjanie estetického cítenia prostredníctvom muzikoterapie. 

 

 

Návštevy plesov a tanečných zábav mimo združenia 

 

 

23.01.2015 18. Tetralogový maškarný ples – Michalovce Zlatý bažant 

 

06.04.2015 Veľkonočná tancovačka – Dom umenia 

Záver Veľkej noci je treba zakončiť štýlovo a preto Združenie príbuzných a priateľov Radosť – 

Rehabilitačné stredisko pre ľudí s duševnými poruchami dňa 6.4.2015 zrealizovalo integračnú 

aktivitu – „Veľkonočnú tancovačku v Dome umenia“. 

Začali sme o 17.00 hod príhovorom pána Mgr. art. Vladislava Kleina. Cieľom tohto stretnutia bolo 

nie len zabaviť sa a zatancovať, ale hlavne prepojiť vzájomne kontakty a prísť na iné myšlienky. Už 

pri vstupe do sály sme si všimli úchvatnú výzdobu. Čakali nás krásne vyzdobené stoly, s bielymi 

obrusmi a sviečkami ako v romantickej reštaurácii. Ešte sa nestihlo podávať občerstvenie a už naši 

klienti boli na parkete. Hostina bola bohatá. Podávalo sa predjedlo – šunkovo syrové taniere, hlavný 

chod – kuracie rezne so šalátom a dezertík – torta so šľahačkou. Po nabratí síl sa začala ozajstná 

tancovačka, ktorá bola sprevádzaná živou kapelou, ako tomu bolo minulý rok. Kapela hrala rôzne 

piesne, od ľudoviek cez moderný štýl. 

Celý večer sa niesol v duchu priateľských konverzácii a tanca. Všetci sa spoločne zabávali – rodinní 

príslušníci, klienti aj pracovníci. Utužili sa vzájomne vzťahy a klienti dostali možnosť overiť si 

svoje spoločenské správanie v praxi. Veľa z nás ostalo až do záverečnej. Ani sa nám nechcelo 

odísť. Odnášame si mnoho spomienok a fotografií. 

Veríme, že bude možné takúto integračnú aktivitu zorganizovať aj na budúci rok a už teraz sa 

tešíme. 
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07.11.2015 9. Výnimočný Ples Usmej sa na mňa – školská jedáleň Jedlíkova ulica 

 

 

 

11.12.2015 Veľká kapustnica – Penet  

Koniec mesiaca je vždy venovaný VEĽKEJ KAPUSTNICI spojenej s divadielkami, spevom, 

hudbou a tancom našich klientov  pre rodičov, príbuzných a odborníkov psychiatrie. Vyvrcholením 

roka je finančná zbierka z našich výrobkov na vianočných trhoch v U. S. Steel stánku (č. 1) na 

Hlavnej ulici dňa 19.12.2015. Je ukážkou šikovnosti, trpezlivosti, lásky a  individuálneho rozvoja 

osobnosti našich členov. 

Pocity Mišky (našej klientky) : „Na verejné vystúpenie pred rodičmi mám trochu trému aj sa teším. 

Účinkujem v dvoch scénkach. Už som zvyknutá na to, že hrám divadlo druhý rok. Snažím sa 

a precvičujem, aby som to čo najlepšie zvládla. Chcem, aby som z toho mala radosť nielen ja, ale aj 

moja mama. Najviac sa budem tešiť, keď to zvládnem dobre, baví ma nacvičovať divadlo. 

Pripravujem sa doma aj v stredisku a pri „režisérke Mirke“ si to vylepšujem. Musím dávať pozor aj 

na prízvuk a melódiu hlasu.“ 

 

Organizácia  tanečných a spoločenských udalostí priamo v zdužení RS „Radosť“ 

 

13.02.2015 Valentínka prúžkovaná party v RS (s dobrovoľníčkou pani Magdou H.) 

 

23.06.2015 Turnaj v pingpongu medzi klientmi RS a členmi pacientskej organizácie OZ Pohľad 

 

Spolupráca organizácii zaoberajúcimi sa pomocou duševne chorým môže byť rôzna a tak sa dňa 

23.06.2015 uskutočnil v našom zariadení športový turnaj medzi klientmi Zduženia príbuzných 

a priateľov „Radosť“ a členmi pacientskej organizácie Pohľad Košice. Hlavnými organizátormi boli 

členovia pacientskej organizácie. Po úvodnom uvítaní sme sa pustili do hry a v závere boli súťažiaci 

odmenení potleskom a symbolickými medailami. 

 

04.12.2015 Mikulášska kapustnica – s dobrovoľníčkou pani Magdou H. + mikulášske darčekovanie  

Pri príležitosti blížiacich sa vianočných sviatkov si  v stredisku Radosť klienti , pracovníci a rodičia 

pripomenuli dôležitosť vzájomných  vzťahov a blízkosti človeka s človekom pri malej kapustnici 

dňa 4.12.2015 v rámci sviatku sv. Mikuláš.  

Celá akcia si vyžadovala bohatú prípravu, ktorá bola sprevádzaná zdobením vianočného stromčeka, 

uprataním a skrášlením priestorov strediska a varením chutnej kapustnice, spolu s našou dlhoročnou 

dobrovoľníčkou pani Magdou Hrivňákovou. V krásnej atmosfére, ktorá sa niesla v duchu pokoja, 

lásky a smiechu boli v poobedňajších hodinách ponúknutí voňavou  kapustnicou rodičia, súrodenci, 

príbuzní našich klientov, ktorí mali rodičovské stretnutie. Každoročnou prípravou celodenného 

mikulášskeho programu a podobných činností  sú klienti vedení k vyšším životným hodnotám 

a uvedomeniu si vzácnosti rodiny, priateľstva a sociálnej pomoci. Obojstranným obdarovaním 

sa  naši klienti učia nie len prijímať, ale aj dávať čo je základom vyrovnaných soc. vzťahov, ktoré 

sú podstatné pre ich sociálnu rehabilitáciu. 
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V našom bohatom decembrovom programe je ešte zahrnutá úspešnosť v Orange projekte – Darujte 

Vianoce 2015, sociálnej pracovníčky PhDr. Miroslavy Tóthovej – „Obdarujme sa láskou 

s Orangeom“. Vzájomne si vyrábame náramky priateľstva ako darčeky. Baví nás to. Súčasťou 

projektu je podávanie vianočného punču a príprava studených mís. 

B) EDUKAČNÉ AKTIVITY 
 

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

lepšiu orientáciu v danej problematike, neustály rozvoj osobnosti, na vytvorenie a prehĺbenie 

spolupráce s inými organizáciami a upevňovania vzťahu s nimi. Radíme sem: 

 

a) Konferencie, odborné semináre, pracovné stretnutia 
 

27.03.2015 Konferencia: Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020, Košice - Double 

Tree by Hilton 

16.04.2015 Pracovné stretnutie na KSK 

04.06.2015 Workshop – Monitorovanie a prognózovanie vzdelávania (hotel Yasmin, Košice)  

25.09.2015 Pracovný workshop k národnému projektu – Zvyšovanie transparentnosti neziskového 

sektora a kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami cez mechanizmus 

akreditácie MNO  

30.09.2015 Konferencia – Ergoterapia a jej význam v živote človeka (KSK) 

27.11.2015 Zvládanie záťaže v kontexte sociálnej práce – 4. Ročník Košických dní sociálnej práce 

(Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou) na UPJŠ – Šrobárová 2 v Košiciach 

– Filozofická katedra – Odbor sociálna práca.  

 

b) Prezentácia na odborných prednáškach a konferenciách 
 

 

09.10.2015 XVII. CELOSLOVENSKÚ KONFERENCIU SEKCIE SESTIER PRACUJÚCICH 

V PSYCHIATRII  S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU - „Starostlivosť o psychiatrického pacienta v 

21 storočí.“- s vlastným príspevkom „Sociálna rehabilitácia v praxi“ 

Hlavná autorka prednášky : Mgr. Drahoslava Kleinová,  

Spoluautorky : Mgr. Mária Kusztvánová a PhDr. Miroslava Tóthová 

Začiatkom októbra sme sa zúčastnili I. Medzinárodného vedeckého sympózia odborníkov 

pracujúcich v psychiatrii a XVII. Celoslovenskej konferencie sekcie sestier pracujúcich 

v psychiatrii s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala v Košiciach pod záštitou primátora mesta 

Košice, MUDr. Richarda Rašiho, PhD., MPH a riaditeľa Univerzitnej nemocnice 

L. Pasteura Košice, MUDr. Milana Maďara, MPH. Témou sympózia bola „Starostlivosť 

o psychiatrického pacienta v 21 storočí.“ Na stretnutie boli pozvaní aj zástupcovia Združenia 

príbuzných a priateľov „Radosť“, usporiadateľmi Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura 

v Košiciach, psychiatrickým oddelením a sekciou sestier pracujúcich v psychiatrii. 

Svoje praktické skúsenosti z nášho rehabilitačného strediska pre ľudí s duševnými poruchami 

„Radosť“, ktoré sme vytvorili vďaka spolupodieľaniu KSK na financovaní zariadenia, sme aktívne 

prezentovali v príspevku na tému Sociálna rehabilitácia v praxi. Autorkou je riaditeľka zariadenia 
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Mgr. Drahoslava Kleinová. Na téme spolupracovala aj mladá generácia sociálnych pracovníkov 

Mgr. Mária Kusztvánová a PhDr. Miroslava Tóthová. Po zaujímavej prezentácii sme uviedli 

videozáznam z koncertu pre dôchodcov v DSS na ulici Skladnej. Orchester tvoria klienti 

Rehabilitačného strediska Radosť v obsadení gitara, zobcová flauta, hoboj a ich rodinní príslušníci 

fagot a klavír. Úspech a radosť bola teda dvakrát – pre  dôchodcov a aj všetkých účastníkov 

konferencie. V priebehu stretnutia okrem iných odzneli aj príspevky zamerané na oblasť 

psychiatrického ošetrovateľstva, preventívnych programov pre zlepšovanie informovanosti 

o duševnom zdraví, predstavenie alternatívnych programov v súvislosti so starostlivosťou o ľudí 

s duševnými poruchami a príklady z rozvoja komunitnej psychiatrie zo zahraničia. Okrem 

slovenských odborníkov prednášali aj hostia z ďalekej Indie, Anglicka, Poľska, Maďarska, Čiech. 

 

30.09.2015 Publikovanie článku s fotografiou našich klientov „Dni nezábudiek 2015 podporili aj 

hutníci“ v časopise Oceľ východu číslo 20/2015. 

 

c) Edukácia zamestnancov, klientov, dobrovoľníkov 
- Syndróm vyhorenia 

- Psychohygiena 

- Prvá pomoc 

- Školenie BOZP a protipožiarna ochrana 

 

 

d)  Supervízia 
 

09.06.2015 Supervízia poskytnutá sociálnym pracovníkom – Mgr. Igor Rolný  

08.09.2015 Supervízia poskytnutá sociálnym pracovníkom – Mgr. Igor Rolný  

 

 

e) Pracovná zdravotná služba 
 

25.08.2015 – Celý personál strediska Radosť prešiel systémom vstupných, periodických 

a výstupných lekárskych preventívnych prehliadok, identifikáciou špecifických zdravotníckych 

rizík a poradenstvom pri ich cieľovej minimalizácii.  

 

 

f) Audit 
 

     Overená účtovná závierka preverovaná v období od 1.1.2015 do 31.12.2015.  

     Audítor : Jako AUDIT s. r. o  
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C) PREZENTAČNÉ  A PROPAGAČNÉ AKTIVITY 
 

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

nádherných prác, ktoré prezentujeme verejnosti prostredníctvom rôznych akcií.  

 

Ciele:  

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

 kontakt s verejnosťou, 

 zvyšovanie sebavedomia u klientov,  

 osvojovanie si spoločenského vystupovania, 

 šírenie osvety, búranie bariér a predsudkov, odstraňovanie stigmatizácie, 

 získavanie nových dobrovoľníkov a sympatizantov. 

 

 

Vystúpenie skupiny Pre „Radosť“ 

 

Skupina „Pre Radost“ vystupuje pri rôznych príležitostiach v sociálnych zariadeniach či pri iných 

kultúrnych akciách. V roku 2015 sme sa zúčastnili:  

 

02.10.2015 Vystúpenie skupiny „Pre Radosť“ na Piatom medzinárodnom integračnom festivale 

ArtFest 

 

Cieľ: Hudobná skupina „Pre Radosť“ má pripravené moderné aj ľudové piesne, spojené so spevom 

a tancom, ktorými sa prezentuje pri vystúpení a tým vytvára dobrú náladu a atmosféru. Napomáha 

spestriť inak bežný deň klientov sociálnych zariadení. Publikum sa zvyčajne s radosťou pridá do 

spevu a tanca. Tieto vystúpenia sú pre nás veľmi poučné, pretože  môžeme pomôcť vyčariť úsmev 

a radosť deťom a dospelým, ktorých zdravotné postihnutie je veľmi vážne, no napriek tomu sa 

nevzdávajú. Rovnako si klienti posilňujú sebavedomie, utužujú spoločenské vystupovanie, majú 

možnosť nadviazať nové kontakty a pod.  

 

 

Prezentačno-predajná výstava výrobkov klientov RS „Radosť“  

 

Počas celého roka klienti v rámci tvorivých (umeleckých) dielní vyrábali rôzne výrobky. Táto 

činnosť im napomáha rozvíjať jemnú a hrubú motoriku, trpezlivosť, kreativitu, predstavivosť a 

vzájomnú spoluprácu. Činnosťami ako je napr. šitie darčekových predmetov sa klienti učia aj 

praktické  samoobslužné činnosti, ktoré môžu zužitkovať pri starostlivosti o seba alebo svoju 

domácnosť. Prezentáciou a predajom výrobkov aj za pomoci klientov, sa snažíme búrať predsudky 

verejnosti voči duševne chorým.  

Veľmi nám v tom pomáha spoločnosť U. S. Steel Košice, ktorá nám na jeden deň prepožičia stánok 

na Hlavnej ulici, taktiež mestská časť KVP, ktorá má v rámci vianočného programu na Sídlisku 

KVP pripravené miesto pre nás a Úrad košického samosprávneho kraja, ktorý organizuje 

prezentačno-predajnú výstavu výrobkov klientov verejných a neverejných poskytovateľov 

sociálnych služieb (na spôsob zbierky).  
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Uskutočnili sme:  

 

23.03.2015 Prezentačno-predajná výstava Veľkonočných výrobkov na KSK 

01.12.2015 Prezentačno-predajná výstava RS Radosť na Úrade Košického samosprávneho kraja 

08.12.2015 Prezentačno-predajná výstava RS Radosť  na Sídlisku KVP 

19.12.2015 Verejná zbierka z výrobkov našich klientov RS Radosť v Charitatívnom stánku U. S. 

Steel Košice  

 

 

Mediálna propagácia (publikovanie článkov, rozhovory v médiách)  

 

Jedným z našich cieľov je informovať verejnosť a búrať predsudky voči duševne chorým. Tento 

cieľ napĺňame prostredníctvom rozhovorov v slovenských rádiách a publikovaním článkov 

v časopisoch ako je napr. Druhý breh – celoslovenský časopis pre duševné zdravie, Kvapka pre MČ 

KVP, interný časopis Pre Radosť, (ktorý je zverejnený na našej webovej stránke) a pod. 

Prostredníctvom týchto kanálov oboznamujeme verejnosť s činnosťou RS Radosť. 

 

V roku 2015 sme zrealizovali Interview v slovenskom rádiu:  

 

Rádio Lumen  

Prvá reportáž s pani redaktorkou Máriou Čigašovou v roku 2015 sa odvysielala po skončení 

realizácie projektu ČSOB „Aktívnym  športom  k dobrej  fyzickej a psychickej  kondícií“. Sociálne 

pracovníčky a klienti hovorili o samotnom projekte, jeho prínosoch ako aj  o psychorekondičnom 

pobyte v Herľanoch.  

Druhá a tretia reportáž sa uskutočnila počas dní otvorených dverí v Radosti, kde sa o svoje 

skúsenosti s dobrovoľníctvom podelili  študenti psychológie z UPJŠ v Košiciach.  

Odvysielanie reportáži:  

 

VYZNANIE              24.05.2015                 http://www.lumen.sk/archiv.html?page=4#archiv 

VYZNANIE              20.09.2015                 http://www.lumen.sk/archiv.html?page=2#archiv 

SVETLO NÁDEJE  25.10.2015                 http://www.lumen.sk/archiv.html?page=2#archiv 

 

 

Publikovanie článkov: 

 

Časopis Druhý breh  

http://www.odos-sk.com/Downloads/Druhy%20Breh/Druhy%20Breh%201%202015.pdf 

http://www.odos-sk.com/Downloads/Druhy%20Breh/Druhy%20Breh%202%202015.pdf 

 

Časopis Kvapka – MČ KVP 

http://www.mckvp.sk/public/media/0069/KVP_marec_2015.pdf 

 

 

  

http://www.lumen.sk/archiv.html?page=4#archiv
http://www.lumen.sk/archiv.html?page=2#archiv
http://www.odos-sk.com/Downloads/Druhy%20Breh/Druhy%20Breh%202%202015.pdf
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D) PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ 
 

 

01.12.2015 – 30.05.2015 Projekt: Aktívnym športom k dobrej psychickej a fyzickej kondícii  

Miesto: JERAN – centrum osobného rozvoja a sebapoznania Bauerova 1, Košice, 

psychorekondičný pobyt Herľany 

Organizátor: Nadácia ČSOB 

 

Každý vie, aké je dôležité zdravie. Naši klienti trpiaci duševnými poruchami pravidelne navštevujú 

psychológov a psychiatrov, sociálnu podporu a sociálnu rehabilitáciu im poskytujeme my 

v rehabilitačnom stredisku, no u niektorých telesná stránka chradne. Ochorenie a lieky, ktoré musia 

pravidelne brať spôsobujú určitý útlm, zvýšenú chuť do jedla, čo sa negatívne odráža na ich telesnej 

hmotnosti a odzrkadľuje na ich postave. To zasa nesie pocit nespokojnosti so sebou, pocit 

menejcennosti až dokonca hanby, za to ako vyzerajú. Túto situáciu však sami nevedia riešiť. Preto 

sme sa zapojili do Zamestnaneckého grantového programu ČSOB nadácie a napísali sme projekt 

„Aktívnym športom k dobrej fyzickej a psychickej kondícií, ktorý bol úspešné schválený. Jeho 

cieľom je prostredníctvom pravidelného cvičenia dosiahnuť zlepšenie telesného a duševného 

zdravia našich klientov, zvýšenie kondície, vytvorenie pozitívneho vzťahu k pohybu, ale aj utuženie 

vzájomných vzťahov, zameranie mysle klientov iným smerom ako na svoje problémy a ochorenie 

a pod. 

Od januára až do konca mája sme absolvovali spolu 34 cvičebných hodín v stredisku JERAN. 

Cvičenie prebiehalo pod odborným vedením troch skvelých cvičiteliek. Nakoľko kondícia našich 

klientov bola nízka, začínalo sa rôznymi uvoľňovacími a naťahovacími cvičeniami. Neskôr sme 

prešli na skákanie na trampolínach, ktoré bolo zábavné, no nášmu telu dávalo riadne zabrať. Aby 

sme sa uchránili pred poriadnou bolesťou svalov na druhý deň, cvičenie sa končilo relaxáciou na 

príjemnú hudbu, ktorá nám pomohla uvoľniť svaly, ale aj psychiku. 

Súčasťou projektu bol aj psychorekondičný pobyt v Herľanoch, ktorý sa uskutočnil v dňoch 11.05 – 

13.05.2015.  

Ciele projektu: 

- zlepšenie telesného a duševného zdravia,  

- zlepšenie kondície a vzťahu k pohybu,  

- nadobudnutie pozitívneho vzťahu k pohybu a športu, 

- zameranie mysle klientov iným smerom ako je ich psychické ochorenie, 

- vzájomná podpora výdrže, trpezlivosti, 

- podnietiť u klientov myšlienku, že len oni sami vlastným úsilím môžu  zmeniť seba, svoje 

návyky a pod. (samozrejme my ich budeme k tomu motivovať). 

 

Všetky tieto aktivity sme mohli zrealizovať vďaka tomu, že ČSOB nadácia podporila 

a finančne zabezpečila projekt Aktívnym športom k dobrej fyzickej a psychickej kondícii. 

SRDEČNE VÁM VŠETCI ĎAKUJEME. 
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11.06.2015 - 14.06 2015 Projekt: Čas pre naše združenie  

Miesto: Rehabilitačné stredisko pre ľudí s duševnými poruchami Radosť, Bauerova 1, Košice 

Organizátor: Nadácia Pontis  

 

Združenie príbuzných a priateľov Radosť sa opäť zapojilo do projektovej výzvy Nadácie Pontis n. 

o. s názvom Naše mesto. Projekt mal prebiehať od 12.6 do 13.6.2015, ale nakoľko sme nezískali 

externých dobrovoľníkov, svojpomocne sme pracovali vo štvrtok 18.6.2015, piatok 19.6.2015 a 

nedeľu 21.6.2015. 

Projekt naše mesto je najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva na Slovensku, do ktorého sa 

zapájajú firemní zamestnanci, dobrovoľníci zo samosprávy, neziskového sektora aj širokej 

verejnosti, aby pomohli skrášliť, vyčistiť a zlepšiť mesto, v ktorom žijú. Prvý ročník sa uskutočnil 

v roku 2007 v Bratislave a postupne sa pridávali aj ďalšie mestá. V rámci podujatia sa 

prostredníctvom realizovaných aktivít dostáva reálnej pomoci konkrétnej organizácii a mestu, či už 

vo forme manuálnej práce alebo cez aktivity zamerané na odovzdanie skúsenosti a vedomostí. 

Účelom podujatia nie je len personálnej pokrytie aktivít, ale aj podpora vytvárania vzťahov 

dobrovoľníkov k danej lokalite, preberanie zodpovednosti firiem za prostredie, v ktorom pôsobia či 

podpora angažovanosti obyvateľov v tom, čo sa deje v ich okolí. Navyše je to príležitosť na 

vytváranie kontaktov a budovanie spolupráce medzi samosprávou, zapojenými firmami, 

mimovládnymi organizáciami a obyvateľmi mesta.  (zdroj: http://www.nasemesto.sk/o-nasom-

meste/) 

V rámci projektu sme si určili za cieľ skrášliť a esteticky upraviť priestory strediska a to: 

vymaľovať chodbu a kanceláriu prvého kontaktu, umyť všetky okná a radiátory. Keďže bola 

kancelária vyprataná, využili sme túto príležitosť a položili sme novú plávajúcu podlahu.  Od 

Nadácie Pontis sme získali grant vo výške 50eur, ktorý bol určený na nákup maliarskeho materiálu 

a čistiacich prostriedkov potrebných na prácu. 

Do aktivít sa zapojili štyria pracovníci zduženia, dvaja klienti a traja dobrovoľníci z radu 

príbuzných a známych, ktorí aktívne svojimi manuálnymi zručnosťami prispeli k estetickému 

skrášleniu priestorov združenia, čím skvalitnili poskytovanie sociálnych služieb, zvýšili spokojnosť 

a pohodu svojich klientov. Veríme, že vďaka možnosti zúčastniť sa podujatia Naše mesto sa 

budeme v našich priestoroch cítiť lepšie. 

Celý kolektív združenia „Radosť“ ďakuje za podporu aktivít Nadácii Pontis. 

 

25.11.2015 – 17.12.2015 Projekt: Obdarujme sa láskou s Orangeom  

Miesto: Rehabilitačné stredisko pre ľudí s duševnými poruchami Radosť, Bauerova 1, Košice 

Organizátor: Nadácia Orange 

 

V rámci projektovej podpory Nadácie Orange aj v tomto roku prebiehal v stredisku ZPP Radosť 

projekt (v období 25.11.2015 až 17.12.2015), ktorý bol venovaný klientom, pracovníkom, 

dobrovoľníkom a študentom. Vďaka programu Darujte Vianoce bolo 200 eur venovaných pre 

pomoc ľuďom s duševným ochorením k ich vnútornému obohateniu. Autorkou a realizátorkou 

projektu je sociálna pracovníčka  PhDr. Miroslava Tóthová.  Myšlienka smeruje k vzájomnému 
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obdarovaniu, vianočnému posedeniu v kruhu priateľov, prepojeniu vzťahov a vychutnaniu si 

celkovej radostnej atmosféry Vianoc. 

Zámer projektu bol v zakúpení materiálu na tvorbu darčekov. Nápad zahrňoval výrobu náramkov 

Shamballa a vianočných gúľ z polystyrénu a flitrov, ktoré si klienti vyrábali (pomocou 

pracovníkov) a vzájomne darovali ako vianočný darček, pri príjemnom posedení s vianočným 

nealkoholickým punčom a bohatým občerstvením. Do všetkých aktivít boli klienti samostatne 

zainteresovaní. Príprava prebiehala od konca novembra a to zdobením polystyrénových gúľ 

korálkami, flitrami a pletením náramkov. Vyvrcholenie projektu sa uskutočnilo dňa 17.12.2015 

v priestoroch rehabilitačného strediska Radosť, ktoré už 11 rokov čiastočne finančne podporuje 

Košický samosprávny kraj. 

Autorka projektu Mirka (vedúca sociálneho úseku) hovorí: „cieľ daru vidím v zážitku“. 

Úmyslom bolo klientom: 

- dopriať radosť z Vianoc, precítiť si vzájomnú lásku, ktorá je súčasťou tohto krásneho 

sviatku, 

- zažiť si ozajstný pocit z darčeka, ktorý nemá byť len prijímaný ale aj dávaný. Pretože vidieť 

potešenie na tvári obdarovaného im prinesie najväčšie zadosťučinenie, 

- možnosťou výroby darčeka u nich docieliť prežitie naplnenia z vlastnej tvorby a iniciatívy. 

Precítením takýchto krásnych momentov si dokážu klienti vytvoriť v svojich srdiečkach pozitívnu 

emóciu, ktorá je základným kameňom rekonštrukcie ich osudov. Okrem možnosti zmeny pohľadu 

na celkový význam Vianoc im tento projekt priniesol zlepšenie ich psychického stavu, čo 

v konečnom dôsledku je pre nás pracovníkov najväčší úspech. 

Tento projekt sa uskutočnil vďaka Nadácii Orange. 

 

 

E) SPOLUPRÁCA S VEREJNOSŤOU A OSTATNÁ ČINNOSŤ 
 

 

10.09.2015 Deň otvorených dverí v Radosti – Hostia Denný stacionár stará nemocnica + prednášky 

dobrovoľníkov – študentov psychológie UPJŠ Košice  

 

16.09.2015 – 18.09.2015 Zbierka Dni nezábudiek 2015 

Do tejto akcie sme zapojili dobrovoľníkov z radov stredných a vysokých škôl, pracovníkov 

a klientov RS Radosť, tiež rodičov. 

Vyzbierané finančné prostriedky smerujú na zvyšovanie kvality sociálnej rehabilitácie 

a aktivizácie vnútorných schopností klientov v RS Radosť prostredníctvom edukačných, 

integračných aktivít, zmysluplného trávenia voľného času, zapájaním rodinných príslušníkov, 

dobrovoľníkov a zvyšovaním odbornosti pracovníkov.  

 

Liga za duševné  zdravie už 15 rokov prostredníctvom rôznych destigmatizačných kampaní 

a Zbierky Dni Nezábudiek mení postoje verejnosti voči ľuďom s duševnými poruchami. Nabáda 

verejnosť, aby sa nebáli hovoriť o duševnom zdraví, nebáli sa choroby, ale predovšetkým chorého 
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a odborníkov psychiatrie. Zbierka Dni Nezábudiek je pre nás ako organizáciu „Združenie 

príbuzných a priateľov Radosť“ veľmi dôležitá. Poskytujeme sociálnu službu Rehabilitačné 

stredisko pre ľudí s duševnými poruchami na Bauerovej ulici č.1, Košice - KVP. Aktivity, 

podujatia, konferencie, semináre, workshopy, výstavy a pod. sa realizujú a uskutočňujú 

vďaka spolupodieľaniu Košického samosprávneho kraja na financovaní zariadenia, za čo im 

vrele ďakujeme. 

Aj tento rok sme sa 16 - 18. 9. 2015 zbierky zúčastnili. Pomáhali nám študenti košických stredných 

škôl a dobrovoľníci. Tradične sa zapojili aj samotní klienti s rodinami. Spoločne sa nám podarilo 

vyzbierať 1. 141,09 €. Finančné prostriedky zo zbierky smerujú predovšetkým na zabezpečenie 

integračných aktivít, psychorehabilitačného pobytu, edukácie klientov a rodičov, pomôcok na 

arteterapiu a iné. Svojou činnosťou sa snažíme odstraňovať predsudky verejnosti voči ľuďom s 

psychickým ochorením a vzdelávať verejnosť. Preto sme zorganizovali ako súčasť sprievodnej 

kampane k zbierke, „Deň otvorených dverí v Radosti“. 

Verejnosť, dobrovoľníci, rodinní príslušníci a klienti Denného psychiatrického stacionára 

Univerzitnej nemocnice L. Pasteura si mali možnosť prezrieť priestory nášho zariadenia, ktoré sú 

vyzdobené našimi výtvarnými dielami a výrobkami z rôznych materiálov. Prítomní si mohli pozrieť 

a vypočuť nahrávky z kultúrnych vystúpení pre dôchodcov a hendikepovanú mládež v podaní 

hudobnej skupiny našich klientov a ich rodičov.  

V tento deň súčasne prebiehali prednášky budúcich psychologičiek na tému Sebavedomie – Bc. 

Ivana Rešetárová, Prosociálne správanie – Bc. Laura Urbanová a psychológa Stigmatizácia 

duševne chorých – Mgr. Marek Orenčák.  

Aj vďaka tomuto dňu sme mohli prezentovať to, že odlišnosť  ľudí s duševným ochorením môže 

niekedy poukazovať na ich výnimočnosť, ktorá si zaslúži obdiv a uznanie a nie strach a 

odsudzovanie. 

Klienti ďakujú všetkým darcom, ktorí ochotne prispeli v Zbierke Nezábudky a tak podporili 

aj prevenciu duševného zdravia pre širokú verejnosť.  

Ďakujeme dobrovoľníkom zo škôl, menovite: Stredná priemyselná škola Odbor: Hutníctvo, 

Obchodná akadémia, Škola úžitkového výtvarníctva, Stredná odborná škola poľnohospodárstva 

a služieb na vidieku, Stredná odborná škola Szakkozepiskola, Gymnázium Jána Amosa 

Komenského, Konzervatórium, Katolícka stredná škola sv. Cyrila a Metóda,  Súkromná stredná 

škola,  Lekárska fakulta UPJŠ.  

Obzvlášť veľká vďaka patrí spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o.  

 

 

12.11.2015 Návšteva študentov Lekárskej fakulty – odbor sociálna medicína 

Cieľom tejto návštevy bolo informovať budúcich lekárov o činnosti RS Radosť, o jeho 

poslaní, cieľoch, klientele. Študenti sa zaujímali o našu činnosť a aktivity, ktoré tu realizujeme. 

Objasnili sme im spôsob prijímania klientov do RS Radosť, spoluprácu s inými pacientskymi 

organizáciami a verejnosťou. Veľmi ich zaujala osobná výpoveď klientky so schizofréniou. Prezreli 

si priestory RS. Zaujali ich výtvarné práce našich klientov. Zodpovedali sme im na rôzne otázky. 
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2.2 Porovnanie aktuálnych výsledkov s cieľmi organizácie a plánovanie ďalších aktivít 

RS Radosť prostredníctvom vyššie uvedených realizovaných aktivít napĺňalo v uplynulom 

roku 2015 poslanie a ciele RS Radosť. 

Boli prijatí 3 noví klienti a zmluva bola rozviazaná s 3 klientmi z dôvodu čiastočnej 

integrácie do spoločnosti. Prostredníctvom napĺňania individuálnych plánov práce klientov, 

uskutočnených aktivít a úspešne zrealizovaných projektov sme viedli klientov k rozvoju 

praktických a sociálnych zručnosti potrebných pre život ako je ekonomický nákup potravín, 

príprava jedál, servírovanie, osvojovanie si pravidiel stolovania a slušného správania, správne 

komunikovanie v rôznych situáciách, samostatné cestovanie a orientácia  a pod.  

 

 

V nasledujúcom roku 2016 sa chceme zamerať na tieto úlohy: 

1. Dodržiavať štandardy kvality sociálnych služieb. 

2. Naďalej pripravovať klientov pre samostatnejší život, podporovať ich v osamostatňovaní sa, 

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

3. Zefektívniť spoluprácu s rodinami, upevňovať vzťahy s rodinnými príslušníkmi a zapojiť 

viac rodiny do systému osamostatňovania klienta (vypracovať systém). 

4. Zamerať sa na zvyšovanie osobného potencionálu klientov. 

5. Skvalitniť poskytovanie základného poradenstva pre klientov a ich rodinných príslušníkov. 

6. Systémovo pristupovať k napĺňaniu individuálnych plánov rozvoja osobnosti klientov. 

7. Zvýšiť propagáciu ZPP „Radosť“ – RS Radosť a tým získavať nových dobrovoľníkov, 

sponzorov, darcov, partnerské organizácie. 

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

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

9. 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,  

- príprava a zrealizovanie exkurzií 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 prebiehať 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) formou zbierky, 

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

večierky), 

- nadviazať spoluprácu s ďalšími veľkými podnikmi a požiadať ich o 2% prípadne 

o spoluprácu pri zbierke Dni nezábudiek. 
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 Hospodárenie organizácie –finančná situácia 3.

 

 

 

 

 

Prijaté peňažné a nepeňažné dary 

 

 

25.08.2015 vecný dar – Rotoped Charman od pani Mgr. Miroslavy Zimovej (pracovníčka ÚPSVaR) 

na pohybový rozvoj klientov.  

 

20.06.2015 peňažný dar - vo výške 130,00 eur od pani Marty Coates (sestra nášho klienta) na 

podporu a činnosti RS Radosť. 

 

27.04.2015 vecný dar – Tablet – iPade – MD 513 52/Ai Pad – white od našej klientky - pani Mgr. 

Hildy Meresiovej na pomoc pri vedení aktivít a individuálnych plánov. 

 

08.03.2015 vecný dar – počítač, monitor, klávesnica, reproduktory od strýka nášho klienta - pána 

Júliusa Kleina na podporu individuálnych plánov a voľnočasových aktivít klientov. 

 

12.02.2015 vecný dar – Mikrovlna rúra – Daewoo od brata nášho klienta pána Ing. Jozefa Orinina 

na stravovanie klientov. 

 

03.02.2015 peňažný dar - vo výške 696,92 eur od Nadácie U.S. Steel Košice získané z verejnej 

zbierky organizovanej darcom na činnosť a aktivity RS Radosť. Súčasťou zbierky bol aj 

každoročný dar od sestry nášho klienta slečny Ing. Horkavecovej. 
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 Riziká a príležitosti (ne)udržateľnosti sociálnych služieb 4.

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, 

- nedostatočná spolupráca rodinných príslušníkov klientov (2%, zbierky nezábudiek), 

- 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, 

- vzdelávanie a kvalifikačný rozvoj pracovníkov, 

- zúženie rozsahu poskytovania sociálnych služieb, 

- zníženie počtu poskytovaných aktivít, 

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

spoločenských akcií, 

- získavanie nových sponzorov a partnerov, 

- viaczdrojové financovanie ,  

- spolupráca s Ligou za duševné zdravie, ODOS – celoslovenské Bratislava, 

- spolupráca s rehabilitačným strediskom v Michalovciach, v Bratislave, v Rímavskej Sobote, 

- zodpovední: všetci členovia ZPP Radosť, ktorí majú v RS svojich príbuzných.  
 

 

Príležitosti na udržanie sociálnych služieb:  

- finančné dary od sponzorov, 

- oslovenie širšieho spektra verejnosti, 

- dobrovoľníci, 

- schválené projekty,  

- otvorenosť voči praktikantom, stážistom, 

- spolupráca s pacientskymi organizáciami a dennými stacionármi. 

 

 

 POĎAKOVANIE 5.

Združenie príbuzných a priateľov „Radosť“ -  Rehabilitačné stredisko pre ľudí 

s duševnými poruchami ďakuje všetkým subjektom za rôzne formy pomoci, ktoré nám 

ochotne poskytli a tak prispeli k ochrane duševného zdravia, aj v celej našej 

spoločnosti. 

 

 

„Poskytovanie sociálnych služieb v RS „Radosť“ je spolufinancované Košickým 

samosprávnym krajom“ 
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 Fotografická príloha k Výročnej správe 2015 6.

 

 
Veľkonočná tancovačka – Dom umenia 06.04.2015 

 

 
 

 

 

 
Psychorekondičný pobyt Herľany – Projekt Nadácia ČSOB 11.05 – 13.05.2015 
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Psychorekondičný pobyt Herľany – Projekt Nadácia ČSOB 11.05 – 13.05.2015 

 
 

 

 

 

Projekt Nadácia ČSOB – cvičenie JERAN od januára do konca mája 2015 
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Projekt Nadácia ČSOB – cvičenie JERAN od januára do konca mája 2015 

 

 
 

 

 

 

Projekt Nadácia ČSOB – cvičenie JERAN od januára do konca mája 2015 

 

 
 



49 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Nadácia ČSOB – športový deň v RS Radosť marec 2015 

 

 
 

 

 

 

Projekt Nadácia Pontis – Naše mesto (pracovníci a klienti) 11.06 - 14.06.2016 
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Projekt Nadácia Pontis – Naše mesto (pracovníci a klienti) 11.06 - 14.06.2016 

 

 
 

 

 
 

Integračná aktivita – mesto Levoča 06.08.2015 
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Integračná aktivita – mesto Bardejov 02.07.2015 

 

 
 

 

 

 
Integračná aktivita – mesto Žilina 09.07.2015 
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Deň otvorených dverí v Radosti 2015 – prednáška dobrovoľníčky študentky psychológie Bc. 

L.Urbanovej 10.09.2015 

 

 
 
 

 

 

Turnaj v pingpongu – s členmi pacientskej organizácie OZ Pohľad 23.06.2015 
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Rekondičný pobyt – Ždiar 02.09 – 04.09.2015 

 

 

 
 

 

 

 

Rekondičný pobyt – Ždiar – súťaže na psychopobyte 02.09 – 04.09.2015 
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XVII. Celoslovenská konferencia sekcie sestier pracujúcich v psychiatrii s medzinárodnou účasťou 

09.10.2015 

 

 
 

 

 

 

Zbierka Dni nezábudiek 2015 - 16.09. – 18.09.2015 
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Športový deň v Michalovciach – Integra 11.09.2015 

 

 
 

 

 

 

Mikulášska kapustnica– s dobrovoľníčkou pani Magdy H. 04.12.2015 
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Projekt Nadácia Orange - Vyrobené náramky 17.12.2015 

 

 
 

 

 

 

Projekt Nadácia Orange  - Príprava občerstvenia na vianočné posedenie 17.12.2015 
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Veľká kapustnica 2015 – Penet 11.12.2015 

 

 
 

 

 

 
Veľká kapustnica 2015 – Penet – kultúrne vystúpenie pred rodičmi a príbuznými 11.12.2015 
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Vianočné trhy 2015 – U.S. Steel stánok 19.12.2015 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výročnú správu vypracovala: PhDr. Miroslava Tóthová 

      

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

 


