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Začlenenie do programovej štruktúry
Operačný program / Prioritná os / Konkrétny cieľ
312000 - Operačný program Ľudské zdroje
312040 - 4. Sociálne začlenenie
312040031 - 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

Začlenenie do strategického rámca
Tematický cieľ / Investičná priorita / Konkrétny cieľ
9 - 09 - Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii
9.10 - 9iv - Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu
312040031 - 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

2.A Miesto realizácie projektu
P.č.

Štát

Kategória regiónu

Región (NUTS II)

Vyšší územný celok (NUTS III)

Okres (NUTS IV)

Obec

1.

Slovensko

LDR - menej rozvinuté regióny

Stredné Slovensko

Banskobystrický kraj

Krupina

Krupina

2.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP
Nezaevidované
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3.

Príspevok k horizontálnym princípom

Opatrenia a aktivity prijaté na podporu udržateľného rozvoja:
V rámci projektu počas celého jeho trvania sme sa snažili o princíp pravidelnosti. Možnosti zabezpečiť pravidelné stretávanie sa celých rodín nielen klientov v komunite, ale hlavne dať možnosť rodinám bývalých klientov, aby sa mohli
pravidelne zúčastňovať aj naďalej na aktivitách rodinných a seniorských terapií, či už skupinových alebo individuálnych. Tí, ktorí túto možnosť využívali a využívajú dodnes môžeme potvrdiť, že prispeli značnou mierou a dúfame, že naďalej
budú prispievať k udržateľnosti tohto pre nás významného posunu v rámci práce so závislým klientom a zároveň aj s rodinou. Naša práca nekončí ukončením resocializačného procesu klienta. Naša práca pokračuje s ním i celou jeho rodinou i
po ukončení jeho pobytu v jeho rodinnom prirodzenom prostredí. Samozrejme, pokiaľ nám to klient i rodina dovolia a sú súčinní pri ďalšej spolupráci. Sme naklonení na pravidelné informovanie sa, ako sa klientovi darí, či sú u neho zosobnené
a využívané formy správania a konania sa, ktoré mal vštepované v rámci resocializačného programu. Ponúkame víkendové posilňovacie pobyty pre bývalých klientov a v prípade záujmu aj rodinných príslušníkov a tým zabezpečujeme možnosť
pracovať ďalej s celou rodinou. Zatiaľ sa nám táto možnosť a cesta javia ako účelné.

Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti udržateľného rozvoja:
PO 334 Počet podporovaných kapacít nových, inovatívnych služieb alebo opatrení na komunitnej úrovni, v domácom prostredí, otvorenom prostredí alebo náhradnom prostredí
PraN, UR
Počas realizácie boli dosiahnuté kvalitatívne ukazovatele v sanácii narušených rodinných štruktúr v úplnych rodinách, ale aj medzi rodičmi, ktorí už žijú v iných vzťahoch. Podarilo sa nám po analýze rodinných štruktúr spustiť fázy pre možnú
sanáciu konkrétnych rodín. Považujeme to pre ponúkanú dlhodobu"spoluprácu"pri náprave narušených rodinných väzieb, hľadaní a spoločne strávenom čase za úspech v ozdravovaní vzťahov a úspešnom napĺňaní cieľov projektu. V rámci
rodinných štruktúr sa cieľavedome pracuje na procese sanácie rodín. Aj v prípadoch, kedy by sme povedali, že sa nám podarilo úspešne sanovať rodinu, nemôžeme hovoriť o konkrétnom úspechu vzhľadom na krátkosť časového limitu, kedy je
možné merať dosiahnutý výsledok. Preto je predčasné hovoriť o konkrétnych číslach. Sme stále v procese sledovania sanovaných rodín, v procese sledovania úspechu abstinencie a návratu klienta do bežného rutinného života. Toto všetko je
dlhobobý proces a chce veľa súčinnosti zo všetkých strán. Našou snahou je čo najdlhšie byť nápomocní rodinám, sledovať ich život po sanácií a byť v prípade zlyhania prví, ktorí budú participovať na náprave zlyhania. Konkrétne výsledky
budeme vedieť analyzovať po dlhodobom sledovaní a určite budeme robiť analýzu úspešnosti po dvoch rokoch po ukončení projektu.

Opatrenia a aktivity prijaté na podporu rovnosti mužov a žien:
Projekt je priamo zameraný na znevýhodnené skupiny bez ohľadu na pohlavie klientov. V našom centre dbáme na rovnosť mužov a žien.

Opatrenia a aktivity prijaté na predchádzanie diskriminácie:
Projekt je priamo zameraný na predchádzanie diskriminácie. V projekte majú zastúpenie klienti, rodičia, vzťahové osoby a priatelia v snahe efektívnej obnovy vzťahových osôb. V našom centre veľmi dbáme na predchádzanie a zamedzenie
diskriminácií. Jedným z hlavných bodov resocializačného programu je prijímať klientov bez ohľadu na jeho národnosť, vierovyznanie, sexuálnu orientáciu. Akonáhle by sme zistili, že zo strany klienta je vykonávaná určitá forma diskriminácie,
okamžite je klient prepustený za porušenie resocializačného programu. Ak by diskriminoval zamestnanec, bol by okamžite s ním rozviazaný pracovný pomer. Zatiaľ sme však takýto prípad zo strany klienta ani zamestnanca riešiť nemuseli.

Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie:
V projekte nebol nikto vylúčený ani diskriminovaný, preto sme nemuseli riešiť žiadnu diskrimináciu.
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4.

Hodnoty merateľných ukazovateľov za aktivity

45024189 (IČO) - Občianske združenie "VICTUS"
Realizácia mimo
oprávneného
územia OP

Aktivity projektu

Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately v
otvorenom prostredí a zefektívnenie
resocializácie drogových a iných
závislostí

Nie

Poznámky k aktivite Podpora výkonu opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v
otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie
drogových a iných závislostí

Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately v
otvorenom prostredí a zefektívnenie
resocializácie drogových a iných
závislostí

Merateľný ukazovateľ

P0294 - Počet podporených kapacít
nových, inovatívnych služieb alebo
opatrení na komunitnej úrovni, v
domácom prostredí, otvorenom prostredí
alebo náhradnom prostredí 6 mesiacov
po ukončení projektu

Relevancia
merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak
rizika

Merná
jednotka

Plánovaný stav

Skutočný stav
kumulatív

Miera plnenia
kumulatív
(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

PraN, UR

Nie

počet

142

142

100,0000

142

100,0000

Cieľom hlavnej aktivity projektu bolo a po ukončení projektu bude mobilizácia klientov a ich rodinných príslušníkov k návratu klienta po ukončení resocializačného procesu späť
do rodiny a bežného života. Náprava vzťahových väzieb rodín je hlavným cieľom našich aktivít formou inovatívnych metód, ktoré sa nám v rámci aktivít v období realizácie
projektu osvedčili a naďalej ich rozvíjame. V tejto súvislosti sa úzko spolupracuje nielen s klientami, ale hlavne celými rodinami. Náprava rodinných vzťahov a participácia na
uvedomení si rodín klientov je dôležité pojítko na realizácii návratu klienta do svojho rodinného prostredia po úspešnom absolvovaní celého resocializačného procesu.
Pochopenie vzťahových osôb, ktoré sú úzko spojené so závislosťou svojho rodinného príslušníka, že je to ich spoločný zámer a pokiaľ má byť proces resocializácie úspešný, je
proces zdĺhávý. Unáhlenosť a nepochopenie závislosti ako takej vedie k opakovaným recidívam. Ale ak má byť sanácia úspešná, je treba pochopiť celý proces nielen zo strany
klienta, ale aj rodinný príslušníci musia prejsť sebapoznaním presne tak ako klient závislý, len v podobe spoluzávislého. Touto cestou sa nám osvedčili prvé fázy zmien života
ľudí, ktorí sa učia čo je to vôbec závislosť, ako sa naučiť s ňou v domácnosti pracovať a ako byť nápomocný pre rodinného príslušníka, ktorý prešiel fázou liečby, doliečovaceho
procesu a teraz sa snaží o zaradenie do rodinného i pracovného života. Snažíme sa byť súčasťou každej fázy prechodu klienta a byť mu psychickou oporou, aby tieto etapy
svojho života zvládol a prešiel si nimi čo najplynulejšie a aby výsledok celej jeho snahy a našej práce mal pozitívny výsledok a to je jeho pozitívny návrat k bežnému životu.
Nie

P0334 - Počet podporovaných kapacít
nových, inovatívnych služieb alebo
opatrení na komunitnej úrovni, v
domácom prostredí, otvorenom prostredí
alebo náhradnom prostredí
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PraN, UR

Nie

počet

142

142

100,0000

0

0,0000
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Realizácia mimo
oprávneného
územia OP

Aktivity projektu

Poznámky k aktivite Podpora výkonu opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v
otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie
drogových a iných závislostí

Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately v
otvorenom prostredí a zefektívnenie
resocializácie drogových a iných
závislostí
Poznámky k aktivite Podpora výkonu opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v
otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie
drogových a iných závislostí

Merateľný ukazovateľ

Relevancia
merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak
rizika

Merná
jednotka

Plánovaný stav

Skutočný stav
kumulatív

Miera plnenia
kumulatív
(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

Cieľom hlavnej aktivity projektu bolo a po ukončení projektu bude mobilizácia klientov a ich rodinných príslušníkov k návratu klienta po ukončení resocializačného procesu späť
do rodiny a bežného života. Náprava vzťahových väzieb rodín je hlavným cieľom našich aktivít formou inovatívnych metód, ktoré sa nám v rámci aktivít v období realizácie
projektu osvedčili a naďalej ich rozvíjame. V tejto súvislosti sa úzko spolupracuje nielen s klientami, ale hlavne celými rodinami. Náprava rodinných vzťahov a participácia na
uvedomení si rodín klientov je dôležité pojítko na realizácii návratu klienta do svojho rodinného prostredia po úspešnom absolvovaní celého resocializačného procesu.
Pochopenie vzťahových osôb, ktoré sú úzko spojené so závislosťou svojho rodinného príslušníka, že je to ich spoločný zámer a pokiaľ má byť proces resocializácie úspešný, je
proces zdĺhávý. Unáhlenosť a nepochopenie závislosti ako takej vedie k opakovaným recidívam. Ale ak má byť sanácia úspešná, je treba pochopiť celý proces nielen zo strany
klienta, ale aj rodinný príslušníci musia prejsť sebapoznaním presne tak ako klient závislý, len v podobe spoluzávislého. Touto cestou sa nám osvedčili prvé fázy zmien života
ľudí, ktorí sa učia čo je to vôbec závislosť, ako sa naučiť s ňou v domácnosti pracovať a ako byť nápomocný pre rodinného príslušníka, ktorý prešiel fázou liečby, doliečovaceho
procesu a teraz sa snaží o zaradenie do rodinného i pracovného života. Snažíme sa byť súčasťou každej fázy prechodu klienta a byť mu psychickou oporou, aby tieto etapy
svojho života zvládol a prešiel si nimi čo najplynulejšie a aby výsledok celej jeho snahy a našej práce mal pozitívny výsledok a to je jeho pozitívny návrat k bežnému životu.
Nie

P0361 - Počet projektov zameraných na
verejné správy alebo sociálne služby na
vnútroštátnej, regionálnej a miestnej
úrovni

PraN

Nie

počet

1

1

100,0000

0

0,0000

Cieľom hlavnej aktivity projektu bolo a po ukončení projektu bude mobilizácia klientov a ich rodinných príslušníkov k návratu klienta po ukončení resocializačného procesu späť
do rodiny a bežného života. Náprava vzťahových väzieb rodín je hlavným cieľom našich aktivít formou inovatívnych metód, ktoré sa nám v rámci aktivít v období realizácie
projektu osvedčili a naďalej ich rozvíjame. V tejto súvislosti sa úzko spolupracuje nielen s klientami, ale hlavne celými rodinami. Náprava rodinných vzťahov a participácia na
uvedomení si rodín klientov je dôležité pojítko na realizácii návratu klienta do svojho rodinného prostredia po úspešnom absolvovaní celého resocializačného procesu.
Pochopenie vzťahových osôb, ktoré sú úzko spojené so závislosťou svojho rodinného príslušníka, že je to ich spoločný zámer a pokiaľ má byť proces resocializácie úspešný, je
proces zdĺhávý. Unáhlenosť a nepochopenie závislosti ako takej vedie k opakovaným recidívam. Ale ak má byť sanácia úspešná, je treba pochopiť celý proces nielen zo strany
klienta, ale aj rodinný príslušníci musia prejsť sebapoznaním presne tak ako klient závislý, len v podobe spoluzávislého. Touto cestou sa nám osvedčili prvé fázy zmien života
ľudí, ktorí sa učia čo je to vôbec závislosť, ako sa naučiť s ňou v domácnosti pracovať a ako byť nápomocný pre rodinného príslušníka, ktorý prešiel fázou liečby, doliečovaceho
procesu a teraz sa snaží o zaradenie do rodinného i pracovného života. Snažíme sa byť súčasťou každej fázy prechodu klienta a byť mu psychickou oporou, aby tieto etapy
svojho života zvládol a prešiel si nimi čo najplynulejšie a aby výsledok celej jeho snahy a našej práce mal pozitívny výsledok a to je jeho pozitívny návrat k bežnému životu.
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5.

Hodnoty merateľných ukazovateľov za projekt
Merateľný ukazovateľ

P0294 - Počet podporených kapacít nových, inovatívnych služieb alebo opatrení
na komunitnej úrovni, v domácom prostredí, otvorenom prostredí alebo
náhradnom prostredí 6 mesiacov po ukončení projektu
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0294

P0334 - Počet podporovaných kapacít nových, inovatívnych služieb alebo
opatrení na komunitnej úrovni, v domácom prostredí, otvorenom prostredí alebo
náhradnom prostredí
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0334

P0361 - Počet projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne služby na
vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0361
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Relevancia
merateľného
Príznak rizika
ukazovateľa k HP
PraN, UR

Nie

Merná
jednotka

Typ závislosti
ukazovateľa

Plánovaný stav

Skutočný stav
kumulatív

Miera plnenia
kumulatív
(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

počet

Súčet

142

142

100,0000

142

100,0000

V rámci projektu sme započali pravidelné aktivity, ktoré pravidelnosťou nadobudli charakter samozrejmosti. Vzhľadom k tomu, že projekt skončil, no klienti
zostávajú, sme v rámci resocializačného procesu u niektorých na začiatku, u iných v polovici a u niektorých na konci platí to, že sme živá bunka, klienti sa
nám obmieňajú. V rámci projektu mnohí prichádzajli a odchádzajli. Niektorí viackrát v časovom rozmedzí trvania sa do resocializačného procesu opäť
navracali a navracajú a my ich opätovne zapájame do realizácie resocializačného procesu, aby sme dokončili cieľ, ktorý bol u nich započatý pri prvom vstupe
do projektu. Vyhodnotenie projektu bude vykonané po ukončení všetkých fáz práce, ktoré sú započaté za všetkých účatníkov projektu, čiže aj tých, ktorí v
priebehu trvania projektu nedodržali dĺžku resocializačného programu a ukončili ho. Plánovaný stav účastníkov sme naplnili a budeme aktívne pracovať i
naďalej na tom, aby sme čo najviac využili skúsenosti a možnosti, ktoré sme v rámci prjektu nadobudli a mohli ich zúročovať i po projekte čo najúspešnejšie.
Pravidelným monitoringom budeme sledovať život naších klientov, ich vzťahových osôb a rešpektovanie nastavených noriem správania v prirodzenom
prostredí. Pravidelnými návratmi do komunitného prostredia si klienti v rámci posilňovacích pobytom utužujú svoje formy srávania a konania a tak naplnení
novými silami sa navracajú do rodinného prostredia a žijú svoj život ako plnohodnotní členovia rodín.
PraN, UR

Nie

počet

Súčet

142

142

100,0000

0

0,0000

K 29.2.2020 bola naplnená 100% účasť na projekte. Karty účastníkov sú za jednotlivých klientov centra a zamestnancov, ktorí sa zúčastnili na projekte.
Vzhľadom k tomu, že v rámci projektu sme zapájali aktívne do projektu nielen klientov centra, ale aj vzťahové osoby, rodinných príslušníkov, počet účastníkov
bol fyzicky väčší, ako bol plán 142. Vzhľadom k tomu, že niektorí účastníci chceli zostať v anonymite, nie sú uvádzané ani ich mená, ani fotografie, na ktorých
figurujú. Taktiež v projekte participovali všetci zamestnanci resocializačného centra, aby sa kontinuálne naplnil cieľ projektu a nebol vykonávaný len
čiastkovo.
PraN

Nie

počet

Súčet

1

1

100,0000

0

0,0000

Tak ako v minulých rokoch, aj v roku 2020 sme brali ako samozrejmosť rovnosť medzi mužmi a ženami. Aj keď v praxi ako sme uvádzali v minulom období
nám vychádza, že 30% žien, ktoré sa do projektu zapojili sú ženy závislé na alkohole, ktoré si svoju závislosť nadobudli počas manželstva z dôvodu
bezbrannosti v spoločnom živote s manželom, ktorý ich psychicky alebo fyzicky týral. Táto skupina žien je špecifickou pri riešení závislosti, lebo vždy treba
riešiť primárny dôvod a tým je v tomto prípade rodinné násilie. Sme zmiešanou komunitou a preto sa snažíme veľmi citlivo napomáhať týmto ženám, aby
opäť dokázali komunikovať s mužským pohlavím bez strachu a tým odburávali svoju závislosť, ktorou riešili primárny strach. V komunite máme mužov aj
ženy a môžeme skonštatovať, že keď sa aj do komunity začlení jedinec s iným výzorom, spôsobom života alebo zmýšľaním, snažíme sa o to, aby ho komunita
prijala s jeho výnimočnosťou a jedinečnosťou. Samozrejmosťou je, že nerobíme diskriminačné rozdiely medzi mužmi a ženami ani čo sa týka národnostných
menšín, sexuálnej orientácie či vierovyznania.
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6.

Vzťah aktivít a finančnej realizácie projektu

Poskytnuté finančné prostriedky:

173 146,89 €

Celkové zúčtované/preplatené
prostriedky:

174 978,09 €

Celkové zúčtované/preplatené
prostriedky:

174 978,09 €

45024189 (IČO) - Občianske združenie "VICTUS"
Poskytnuté finančné prostriedky:

173 146,89 €

Začiatok realizácie aktivity
(MM/RRRR)

Koniec realizácie aktivity
(MM/RRRR)

Finančná realizácia projektu
(EUR)

Aktivita projektu
Skutočný stav

Plánovaný stav

Skutočný stav

9.2017

9.2017

2.2020

2.2020

249 127,33

198 762,57

50 364,76

174 978,09

2.2020

0,00

0,00

0,00

0,00

249 127,33

198 762,57

50 364,76

174 978,09

Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie
resocializácie drogových a iných závislostí
Podporné aktivity
Spolu:

7.

9.2017

Zazmluvnená suma

Viazané prostriedky

Voľné prostriedky

Zúčtované /
preplatené
prostriedky

Plánovaný stav

Príjmy projektu

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období:

Čisté príjmy projektu v monitorovanom období:

Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období:

Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu:

Monitorovacia správa projektu
27.03.2020, 8:10
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8.

Iné peňažné príjmy projektu

Iné peňažné príjmy projektu v monitorovanom
období:

9.

Iné prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom
období:

Iné čisté peňažné príjmy projektu v monitorovanom
období:

Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

9.A Iné údaje o cieľovej skupine
Ženy

Muži

Spolu

Celkový počet účastníkov

62

80

142

deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

57

79

136

subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

0

0

0

zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore

5

1

6

9.B Iné údaje o cieľovej skupine vo vzťahu k IZM
Nevzťahuje sa

Monitorovacia správa projektu
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10. Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie
Došlo počas monitorovaného obdobia k ukončeniu alebo premiestneniu výrobnej činnosti prijímateľa mimo oprávnené miesto realizácie projektu?

Nie

Došlo počas monitorovaného obdobia k zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie?

Nie

Došlo počas monitorovaného obdobia k podstatnej zmene projektu, ktorá ovplyvňuje povahu a ciele projektu alebo podmienky jeho realizácie?

Nie

Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie
Počas trvania celého projektu za dané obdobie nedošlo k obmedzeniam a ani k zmene typu aktivít projektu. Došlo k zmene termínu niektorých aktivít a to bolo oznámené v rámci zmeny harmonogramu aktivít. Snažili sme sa však o dodržanie
termínov hlavných aktivít, i keď hlavne v zimnom období v čase chrípkovej epidémie sme s tým mali značné problémy a tiež v období letných dovoleniek. Avšak, vždy sme našli ochotu a zhodu a aktivity sa vykonávali, s čím sme zabezpečili
kontinuálny priebeh celého projektu.

11. Publicita projektu
Je publicita projektu zabezpečená v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku?

Áno

Je na mieste realizácie projektu umiestnená stála tabuľa?

Áno

Publicita projektu
V rámci projektu sme po celé obdobie dbali o to, aby zariadenia, kde sa vykonávajú aktivity boli zreteľne a viditeľne označené. Na všetkých budovách počas celého trvania a i po ukončení ešte stále máme na budovách označenie v zmysle
pokynov publicity OP ĽZ, že sa u nás projekt vykonával. Na aktivitách sme pravidelne používali veľké bannery s označením projektu a taktiež sme informácie zverejňovali na našej webovej stránke a facebookovom profile centra. Taktiež sme
označili materiál a pomôcky, ktoré sme zabezpečili v rámci projektu na prácu s nimi pre klientov, rodinných príslušníkov a zamestnancov zapojených do projektu. Jeden z problémov, ktorý sme zaznamenali v rámci publicity bol ten, že viacerí
rodinní príslušníci nesúhlasili so zverejnením fotodokumentácie a preto veľa krásnych záberov z aktivít nám zostáva v archíve centra nepoužitých, čo vnímame ako negatívum, lebo máme za to, že aktivity boli úspešné a malo by sa o nich
vedieť.

Monitorovacia správa projektu
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12. Kontaktné údaje
Subjekt:

OBČIANSKE ZDRUŽENIE "VICTUS"

Identifikátor (IČO):

45024189

Meno a priezvisko

Adresa na doručovanie písomností

E-mail

Telefonický kontakt

Miriam Štímelová

Vajsov 418/9, 96301 Krupina

victus@post.sk

0902065683

13. Poznámky
Projekt, ktorý realizovalo naše Občianske združenie "VICTUS" v období od septembra 2017 do februára 2020 v rámci komunít RC FILIUS PAUL naplnilo očakávania, ktoré sme na začiatku mali. V rámci projektu sme sa chceli popasovať s
novými metódami a inovatívnymi prvkami práce s klientom, jeho vzťahovými osobami a prispieť tak pozitívne k sanácií rodín v rámci resocializačného procesu, ktoré sme si dali ako cieľ v rámci realizácie projektu. V období trvania projektu sa
stotožnili s pravidelnými plánovanými aktivitami vo forme pravidelných individuálnych a skupinových supervízií, ako aj seniorských a rodinných terapií. Zaužívaním viacdňových terapií, priblíženie sa klient, rodina, terapeut sme započali novú
formu práce v rámci resocializácie a tým naštartovali dlhodobé spolupráce s rodinnými príslušníkmi a vzťahovými osobami klientov. Sme radi za túto skúsenosť, sme radi za túto možnosť vyskúšať a zabehnúť nový systém práce v rámci
resocializačného procesu. Sme radi za možnosť vytvoriť množstvo nových aktivít, ktoré sme rozbehli v rámci projektu a vidíme prínos pre klientov i bývalých klientov. Sme radi, že sme mohli vytvoriť podmienky na trávenie spoločných chvíľ
klientov a rodinných príbuzných. Sme radi, že klienti k nám našli dôveru a sú ochotní sa spolupodieľať na nových formách a metódach práce s nimi. Sme vďační rodinným príslušníkom za to, že neopustili svojich závislých rodinných
príslušníkov a namiesto trávenia voľných chvíľ v rodinnom kruhu sú ochotní prísť a tráviť čas v komunite. Sme radi, že zamestnanci prijali novú rolu a sú ochotní sa učiť novým technikám práce. Sme všeobecne všetci zúčastnení na projekte
vďační za možnosť všetko toto zažiť, niečo nové naštartovať a do budúcnosti v tom zotrvať a pokračovať s možosťou neustálych zmien a vnášaním inovatývnych metód do našej práce.
V rámci projektu sme získali pre organizáciu a hlavne pre kvalitnejšiu prácu zamestnancov pravidelnosť v rámci supervízie, kde sme pod vedením externého supervízora mali zrealizovaných 30 skupinových a 56 individuálnych supervízií.
V rámci supervízie sme nadobudli nové rozmery chápania našej práce, iný pohľad zo strany nielen zamestnávateľa, ale i zamestnancov, nadhľad nad bežnými praktikami a presvedčenie, že inovatívnosť procesov a zabudovanie ich krokov do
praxe nie je len formalita, ale nutnosť, aby výsledok našej práce vo vzťahu ku klientovi bol pozitívny. Prechod z inštitucionálnej roviny na komunitnú je veľký zlom v živote človeka, hlavne závislého v tom ponímaní, že resocializačný proces je
dlhodobý a preto pripravenie klienta na komunitný štýl života a aktívnej spolupráce je veľmi dôležitý v prípravnej fáze, kedy je klient ešte len v čakacej fáze na zaradenie do resocializačného procesu. Už v tejto fáze dávame možnosť zúčastniť
sa na skupinovej terapii, ktorú v rámci našej činnosti delíme na rodinné terapie a seniorské terapie. Rodinné teraprie sú vykonávané hlavne pre deti vo veku do 18 rokov, ktoré sú závislé a rodičia sa rozhodli riešiť závažnú situáciu či už na báze
dobrovoľného pobytu dieťaťa, alebo na základe rozhodnutia súdu. V roku 2017 rámci aktivít projektu sme organizovali 3 rodinné terapie, z toho dve trojdňové a jednu jednodňovú, v roku 2018 sme organizovali sedem trojdňových stretnutí, dve
dvojdňové a jednu jednodňovú. V roku 2019 bola jedna trojdňová terapia, 6 dvojdňových a dve jednodňové terapie, v roku 2020 v januári a februári sme organizovali dvojdňové terapie. Môžeme skonštatovať, že rodinné terapie nám priniesli
v pravidelnosti organizovania viacdňových terapii veľký prínos. Hlavne čo sa týka spoznania rodinných vzťahov dieťa - rodič, súrodenec, vzťahové väzby v rodine, kritické momenty v ktorých sa klient alebo rodinný príbuzný ocitne na
individuálnej terapii, jeho reakcie, formy správania, reagovanie na stres, nepokoj, nepohodu alebo naopak eufóriu, radosť. Tieto momenty nie je možné postrehnúť pri bežnom výkone práce v rámci rodinného stretnutia zamestnanec – klient –
rodina na pár hodinovom stretnutí. Je veľmi dôležité sledovať rodinu ako celok nielen na stretnutí, ale aj v neformálnej časti pobytu.V tejto forme práce, ktorú sme naštartovali budeme určite pokračovať i naďalej a rozvíjať možnosti ešte
lepších, novších inovatívnych metód práce s rodinou ako základnou bunkou, odkiaľ k nám klient pricháza a kam sa má po ukončení resocializačného procesu vrátiť.
V rámci projektu sme sa v roku 2017 stretli na seniorskej terapii 3 krát, v roku 2018 9 krát, v roku 2019 9 krát a v roku 2020 2 krát. Podobne ako u rodinných terapii, i u seniorských sme sa stretávali na jednodňových, dvojdňových i trojdňových
stretnutiach. Túto formu práce ocenili hlavne klienti, ktorí mali možnosť opraviť, upraviť alebo nanovo nadviazať na rodinných vzťahoch alebo ich úplne začať budovať so svojimi príbuznými a hlavne deťmi, kde rodinné putá veľakrát neboli
vôbec vybudované.
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14. Zoznam príloh k monitorovacej správe
Poradové číslo

Názov prílohy

1

Rodinná terapia

2

Seniorská terapia

3

Publicita

4

Supervízia

5

Zamestnanci

6

Klienti

15. Čestné vyhlásenie
Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:
-všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe projektu (vrátane príloh) sú úplné a pravdivé,
-projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
Som si vedomý/á dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Miesto podpisu

Dátum podpisu

Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu
prijímateľa/splnomocneného zástupcu

Subjekt

Podpis štatutárneho orgánu

................................................................................

..........................................................

Miriam Štímelová

45024189 (IČO) - Občianske združenie "VICTUS"

................................................................................
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