OZ „V I C T U S“
Zvolenská cesta 46
963 01 Krupina

Výročná správa
o činnosti RS FILIUS PAUL
za rok 2017
V Krupine, 10.5.2018

Mgr. Lýdia Štímelová
riaditeľka RS FILIUS PAUL
Žibritov 9, Zvolenská cesta 51

HISTÓRIA OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA „VICTUS“.
Občianske združenie „VICTUS“ ( ďalej len OZ )
s ustanoveniami zákona

bolo založené v súlade

č. 83/1990 Zbierky zákonov. OZ je na Ministerstve vnútra SR

zaregistrované ako neštátne účelové zariadenie sociálneho charakteru 4.9.2008 pod číslom
VVS/1-900/90-32507, pridelené

IČO : 45 024 189.

OZ počas svojej existencie

napomáhalo a napomáha sociálne a ekonomicky odkázaným osobám a tým prešlo
viacerými doplnkovými sociálnymi službami.

OZ „VICTUS“ na základe akreditácie

udelenej rozhodnutím MPSVR SR pod číslom rozhodnutia 12678/2013-M_OSSODARAK
začalo vykonávať výkon opatrení SPODaSK od 1.7.2013 v resocializačnom stredisku pod
názvom FILIUS PAUL v Žibritove. V súčasnosti udelená akreditácia je registrovaná pod
číslom 10978/2016-M_OSSODRAK z 19.8.2016 na kapacitu 37 lôžok na výkon opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení – resocializačné stredisko
v zmysle Zákona č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov o sociálnoprávnej ochrane
detí a o sociálnej kuratele. Resocializačné stredisko bolo zriadené za účelom aktivizovania
vnútorných schopností fyzických osôb na prekonanie psychických dôsledkov, fyzických
dôsledkov a sociálnych dôsledkov všetkých druhov závislostí a na zapojenie sa do života
v prirodzenom prostredí. V roku 2017 bolo v resocializačnom procese umiestnených
v obidvoch prevádzkach 100% klientov počas celého roka.

Financovanie bolo

viaczdrojové.
Činnosť resocializačného strediska v roku 2017 ( ďalej len RS)
Hlavným cieľom občianskeho združenia „VICTUS“, RS FILIUS PAUL je doliečovanie
závislých fyzických osôb celoročnou pobytovou formou, kde klienti prechádzajú piatimi
fázami resocializačného procesu. RS poskytuje starostlivosť klientom celoročne počas
nepretržitej prevádzky v dvoch prevádzkach s počtom klientov 37. V RS FILIUS PAUL
Žibritov je kapacita 21 klientov a v RS FILIUS PAUL, Zvolenská cesta 51, Krupina je

kapacita 16 klientov. Sme zmiešaná komunita, kde sa resocializačného procesu zúčastňujú
ako muži, tak i ženy od 14. rokov veku života. Hornú hranicu veku máme neobmedzenú.
Činnosť RS sa riadi Zákonom č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. RS od začiatku svojej prevádzky
v roku 2013 poskytovalo klientom okrem nevyhnutných sociálnych služieb, ktorými sú
ubytovanie a stravovanie aj terapeutickú pomoc (socioterapiu, muzikoterapiu, biblioterapiu
a pracovnú terapiu), individuálnu a skupinovú psychoterapiu.
Klientom je poskytovaná komplexná starostlivosť:
•

zdravotná:

vstupné psychiatrické a infektologické vyšetrenia, sprostredkovanie ďalšej

zdravotníckej starostlivosti podľa individuálnych potrieb klientov (obvodný lekár, zubár,
odborní lekári) Pri nástupe klienta do RS prechádza vstupnou lekárskou diagnostikou, kde
sa nastavuje ďalšia potrebná liečba.
•

sociálna: okrem individuálnej a skupinovej práce, do sociálnej oblasti patrí komplexné
vybavenie úradných záležitostí vo veci priznania dávok sociálneho zabezpečenia (hmotná
núdza,

pomoc

pri

práceneschopností,

vybavovaní

vybavovanie

dávok

dôchodkového

invalidných

dôchodkov,

zabezpečenia,
zabezpečovanie

ukončenie
školskej

dochádzky, kontrola prospechu, návšteva rodičovských združení, informovanie sa
o správaní mladistvých v škole, návšteva v rodine a pod.) Vybavovanie jednorázových
dávok sociálnej pomoci z mestských a obecných úradov podľa príslušnosti (trvalého
bydliska klientov). V sociálnej oblasti je potrebné riešiť aj iné problémy klientov, na ktoré
počas dlhých rokov užívania návykových látok zabúdali ako najmä nedoplatky na
zdravotnom poistení, spolupráca so súdmi (mediační a probační úradníci), spolupráca
s políciou (sprostredkovanie pomoci pri vypočúvaní klientov orgánmi činnými v trestnom
konaní), ukončenie živnostenských oprávnení a spolupráca s daňovými úradmi (dodatočné
daňové priznania a pod.), častá komunikácia s bankovými inštitúciami a exekútormi.
Naša práca je náročná, ale zároveň nás uisťuje v tom, že keď dokážeme navrátiť do
rodinného prostredia plnohodnotne rodinného príslušníka, ktorého minulý život bol pre

rodinu záťažový, niekedy až tak, že rodičia alebo príbuzný pretrhli rodinné vzťahy, je to
niečo, čo sa nedá merať žiadnym meradlom, či financiami. Za tým všetkým je však veľká
práca celého tímu pracovníkov RS FILIUS PAUL nielen s klientom, ale s celou rodinou.
•

psychologická: skupinová a individuálna psychoterapia je klientom v RS poskytovaná
pravidelne. Psychoterapiu zabezpečujú dvaja

externý spolupracovnícj – klinický

psychológovia a jedna interná psychologička na plný pracovný úväzok. Klinické
psychologičky okrem individuálnych a skupinových psychoterapii pri nástupe klienta do
strediska hlavne u mladistvých robia psychologické diagnostiky klienta a potom s odstupom
času prehodnocujú vplyv resocializačného procesu na ich ďalší vývin. Skupinové terapie
poskytujeme klientov pravidelne. Nie každému klientovi sa dá ušiť program podľa jeho
predstáv, no snažíme sa o priblíženie sa jeho potrebám. Vzhľadom k tomu, že máme
zmiešanú komunitu všetkých druhov závislostí, našou snahou je nerobiť rozdiely ani
vekové, ani podľa druhov závislostí, skôr to vnímame od klientov, ktorí sa snažia
segregovať. Naším cieľom je poukázať na závislosť ako klinicky určenú diagnózu, s ktorou
sa podľa určitých pravidiel dá existovať nielen v komunite závislých, ale i v bežnej
populácií.
Každý mesiac sa koná rodinné stretnutie, ktorého sa
zúčastňuje celý kolektív personálu, klientov a ich rodinných
príslušníkov.

•

sociálno - právna: poskytovanie pomoci klientom v riešení najmä ich rodinných a
finančných problémov. Najmä platobné rozkazy, exekučné príkazy, výživné a pod., ktoré
klienti majú vymerané z minulosti a počas pobytu v RS, keďže nemajú príjem svoje
záväzky nedokážu uhrádzať (sú to najmä žiadosti o splátkové kalendáre, odpustenie penále,

poplatkov a pod.) ako aj návrhy a podania na súdy a iné inštitúcie vo veciach riešenia ich
rodinného a spoločenského života.
•

pracovná terapia : pracovnú terapiu vykonávajú pracovní inštruktori s klientmi za účelom
osvojenia pracovných návykov, zručností a pracovných schopnosti klienta a jeho začlenenia
sa do spoločnosti hlavne u dospelých klientov. V súčasnosti máme vytvorené dve pracovné
skupiny. Cieľom aktivít pracovných skupín je príprava dospelých prijímateľov sociálnej
služby pre praktický život, rozvoj ich schopností a zručnosti. Náplň činnosti zahŕňa napr.
prípravu jedál, upratovacie práce súvisiace s údržbou domácnosti, drobné domáce opravy
vlastného šatstva, pranie, žehlenie, hospodárenie s finančnými prostriedkami, ľahké
stavebné úpravy, záhradné a poľnohospodárske práce a starostlivosť o domáce zvieratá.
V roku 2017 sme pokračovali v budovaní strediska na Žibritove, kde sa nám podarilo
zväčšiť zeleninovú záhradu, dosadiť ovocné kry, z ktorých budeme v budúcnosti vyrábať
džemy pre vlastnú spotrebu. Práca v záhrade mala svoje ovocie, konzumáciu úrody máme
zabezpečenú do samého leta 2018.
Klienti radi pracujú s úsmevom, hlavne keď je výsledok práce sladký

•

kultúra, umenie, šport : neoddeliteľnou súčasťou resocilizačného procesu sú aj kultúra,
umenie a šport. Od samého začiatku existencie RS FILIUS PAUL úzko spolupracujeme
s obcou Žibritov pri všetkých kultúrnych , športových a spoločenských príležitostiach.
V rámci spolupráce pravidelne pripravujeme program na deň detí a to formou
rozprávkového lesa pre celý Mikroregión Hont, pre obec Žibritov a jej obyvateľov

Mikuláša a podobne. Pravidelne sledujeme zaujímavé akcie v regióne a zúčastňujeme sa
rôznych kultúrnych podujatí ako je divadelné predstavenie či koncerty rôznych skupín.
Fašiangy v pravom slova zmysle

Učíme mládež osvojiť si tradície z minulosti a preto
sme na Vianoce priekli vianočné oblátky pre
obyvateľov obce, pochovávali sme basu, Lucie
chodili po obci. Je zaujímavé sledovať klientov,
ako im to utvára úplne iný zmysel vnímania života
a porovnávanie s minulosťou. V RS FILIUS PAUL
v Krupine bola uskutočnená akcia pod názvom
Anjel ochranca – kde dienčence vo veku do 18
rokov pod dozorom arteterapeutky Zuzany Medzay vytvorili vo vstupnej hale z črepín hliny
krásnu mozaiku anjela. Našou snahou je nielen zúčastňovanie sa kultúrnych podujatí, ale
viesť klientov k tvorbe, čo sa nám darí hlavne v maľovaní obrazov a hraní na hudobné
nástroje. Športové aktivity využívame vo všetkých oblastiach, či už je to plávanie,
korčuľovanie, bicyklovanie, turistika a podobne. Žibritov a Štiavnické vrchy nám to
ponúkajú denno denne.
•

príprava stravy v RS : sa realizuje v rámci pracovnej terapie pod dozorom inštruktora
pracovnej terapie. Klienti sa učia variť a piecť. Inštruktor pracovnej terapie necháva priestor
klientov na vlastné nápady. Učí ich pripravovať jedlá a zostaviť jedálny lístok. S prípravou
jedál je viazanosť na úpravu a výzdobu jedálne pri sviatočnom stravovaní (vianočné
sviatky, narodeninové oslavy a pod.). Snažíme sa o presadenie možnosti prinesenia nových
receptov z rôznych regiónov, odkiaľ klienti prichádzajú. Našou výhodou je, že klienti
pripravili nielen zeleninovú, ale i bylinkovú záhradu, z ktorej čerpáme vlastné produkty na
dochucovanie potravy. Klienti veľmi radi pečú v jedálni všetci ako jedna rodina, čo sa
snažíme i v priebehu roka viac krát organizovať, aby sa komunita sceľovala a utužovala
medziľudské vzťahy. Veľmi dbáme aj na estetiku stolovania. Všetky aktivity pod dohľadom
terapeutov vykonávajú klienti.

•

sociálna práca s rodinou: zamestnanci v spolupráci s vedením resocializačného strediska
spolupracujú s rodinami klientov, ktorí majú záujem o spoluprácu. Pravidelne každý mesiac
RS organizuje stretnutie rodinných príslušníkov klientov. V roku 2017 sme získali finančné
prostriedky na realizáciu inovatívnych metód v resocializačnom procese, čo nám umožnilo
vykonávať oveľa viac aktivít s rodinami ako to bolo v minulosti. Rodičia a blízki klientov
majú možnosť oboznámiť sa s činnosťou zariadenia, majú možnosť spoznať prostredie
v ktorom sa ich blízki doliečujú a majú možnosť spoznať terapeutický tím, ktorí sa snaží
pôsobiť na pozitívnu zmenu klientov a osvojenie si nových návykov zdravého životného
štýlu. Pre úspešnosť sanácie rodiny sme sa rozhodli dať oveľa väčší priestor pre trávenie
spoločných chvíľ rodinných príslušníkov s klientom pod dozorom psychológa či sociáneho
pracovníka, o vytvára i pre našu prácu oveľa širší pohľad na problém v rodine. Pracuje sa
na znovu vytvorení alebo obnovení rodinných vzťahov a rieši sa rodina ako celok. Našim
cieľom je sanácia rodinného prostredia a urovnávanie vzťahov rodinných príslušníkov
najmä rodičov a detí.

Rodičia zotrvali v komunite a spoznali náš život, tak ako beží

v resocializačnom procese. Opäť bolo umožnené klientom byť s mladšími súrodencami
počas prázdnin a sviatkov v RS. Vytvorili sme im podmienky v našom zariadení.
K ďalším aktivitám, ktoré patria do resocializačných programov patrí účasť klientov na
kluboch abstinentov a nepovinná účasť na bohoslužbách. Klienti vo vyšších fázach aktívne
prispeli k prevencii sociálnopatologických javov. Na základe ich osobného súhlasu sa
zúčastnili besied na školách, ktoré takúto formu sociálnej prevencie realizujú. Úzko
spolupracujeme s klientmi, ktorí úspešne absolvovali resocializačný proces a naďalej sa
zúčastňujú života v komunite. Snažíme sa u nich o navodenie pocitu spolpatričnosti
a spoluzodpovednosti života v komunite a k novým klientom a preto ich zapájame do
spoločných aktivít, čím terapeutickému tímu uľahčujú prácu.
Režim v resocializačnom stredisku.
Život v komunite nie je živelný je organizovaný podľa platného režimu. Zariadenie má
vypracovaný podrobný opis jednotlivých fáz pobytovej resocializácie, systém sankcií
a odmien klientov RS. Vždy je snahou terapeutického tímu vyplniť čas klientov

zmysluplne, aby boli vyťažení nielen fyzicky, ale hlavne psychicky a tak nemali čas myslieť
na obdobia ich aktívnej závislosti. Veľký dôraz sa kladie na individuálny prístup, vzhľadom
k tomu, že v komunite sú aj školopovinní mladiství.
Prijímanie klientov do RS v roku 2017
Klienti sú do zariadenia prijímaní na základe žiadosti. Podmienkou prijatia do RS je
absolvovanie odvykacej liečby, detoxu alebo odporúčanie psychiatra, že pacient je vhodný
do resocializácie a resocializácia je pre neho nevyhnutný proces doliečenia. Klientov
prijímame podľa poradia evidovaných žiadostí a podľa možnosti odborní pracovníci
vykonávajú vstupné pohovory (osobne pri návšteve zariadenia alebo návštevou záujemcu
odborným pracovníkov z radu zamestnancov na odvykacej liečbe.) Pobyt v RS je založený
na báze dobrovoľnosti okrem klientov na neodkladné a výchovné opatrenia.
Dĺžka pobytu v RS je v zmysle platnej legislatívy a minimálnych štandardov kvality
stanovená na dobu 18 mesiacov. Môžeme konštatovať, že priemerná dĺžka pobytu je 16
mesiacov, čo si myslíme, že je primeraný čas na sebauvedomenie a zmenu myslenia.
Personálne zabezpečenie RS
Zamestnanci spĺňali vzdelanie podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom
záujme a o zmene a doplnení tohto zákona a boli odmeňovaní.
Z multidisciplinárneho tímu, ktorý tvorí psychológ, pedagóg, špeciálny pedagóg, andragóg
a sociálny pracovník, má každý uvedený zamestnanec ukončený II. stupeň vysokoškolského
vzdelania.
Personálne

obsadenie

v priebehu

roka

2017

pozostávalo

z nasledujúceho

multidisciplinárneho tímu:
-

štatutárny zástupca občianskeho združenia, administratívny pracovník, personalista

-

riaditeľ, sociálny pracovník

-

garant, sociálny pracovník

-

sociálny pracovník 2

-

sociálny pedagóg 2

-

pedagóg 1

-

psychológ 3

-

andragóg 2

-

pracovní inštruktori 3

-

pracovný inštruktor, účtovník 1

-

dobrovoľníci 2
Dobrovoľníci

vykonávali činnosť z vlastnej vôle v prospech klientov resocializačného

strediska a to

bez nároku na finančnú odmenu venovali svoj čas, svoje schopnosti,

vedomosti a energiu v prospech resocializačného strediska. Pomáhali a zúčastňovali sa
spoločne organizovaných akcii, pri ktorých je nutné zabezpečiť dozor klientov. (turistika,
výlety, technické zabezpečenie a zdravotná prevencia ).
HOSPODÁRENIE A VÍZIA OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
V roku 2017 OZ „VICTUS“, RS FILIUS PAUL pracovalo vo finančnom zabezpečení
prevádzky FILIUS PAUL s klientelou 37 klientov na báze spolufinancovania klient, RS,
príspevok BBSK a ÚPSVaR. Tak ako aj v minulých rokoch i v roku 2017 naše strediská
hospodárili tak, aby boli naplnené všetky základné potreby klientov a chodu strediska, aby
sme umožňovali čoraz väčší komfort pre zamestnancov i klientov. V roku 2017 prebiehali
úpravy stredísk, zabezpečili sa nové vybavenia či už v obytných priestoroch alebo exteriéry,
investovali sme do terénnych pobytov klientov a v spolupráci s MPSVaR z dotácii sa nám
podarilo nadobudnúť deväťmiestne auto na prepravu našich klientov. BBSK si v roku 2017
objednal v našom resocializačnom stredisku 19 lôžok, čo činí 51,35% v hodnote 94.601,Eur z celkových 100% kapacity strediska, t.j. 37 lôžok. V priebehu roku 2017 sme mali
v starostlivosti na neodkladné alebo výchovné opatrenie mladistvých

v zmysle zákona

305/2005 Z. z. . Dotácia na maloletých činila spolu finančné príspevky vo výške 172.957,04
EUR. Darované príspevky z 2% daní boli vo výške 7.017,86 EUR. Platby od klientov
činili pre rok 2017 43.050,- EUR. Prijaté účelové finančné dary vo výške 600,- EUR.
Prílohou výročnej správy je Výkaz ziskov a strát.

Víziou a cieľom Občianskeho združenia „VICTUS“ pre rok 2018 je neustále napredovať
v trende poskytovania výkonu opatrení SPODaSK pobytovou formou pre ľudí závislých
a to prispôsobeniu sa výkonu v zmysle nových podmienok uzákonených zákonom, ktorý
nadobudne platnosť v roku 2018. Naďalej vytvárať podmienky pre kvalitnú prácu s klientmi
a ich rodinnými príslušníkmi a vytvoriť priestory umožňujúce rodinným príslušníkom, aby
mohli v komunitách zotrvávať celé rodiny i viac dní a tak sanovať rodinné vzťahy klient –
rodina.

Miriam Štímelová
štatutár OZ „VICTUS“
Východ slnka nad naším strediskom v Žibritove – nový začiatok dňa.

