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O nás
Predstavíme sa
Predstavujeme Vám resocializačné centrum FILIUS PAUL fungujúce od 01.07.2013. Sme
tu pre klientov už 8 rokov a preto je našou najväčšou ambíciou poskytnúť klientom
prvotriedne služby postavené na dlhoročných skúsenostiach. Pýtate sa čo? Naučíme
klientov opäť žiť. Tešiť sa zo života v abstinencii bez alkoholu, drog, či iných návykových
látok. Budeme ich viesť k tomuto poznaniu nielen pomocou odborného personálu, ale
i za pomoci ľudí, ktorí boli tak ako oni, na rázcestí a rozhodli sa, že chcú žiť dôstojne.
Žijeme v tichej a krásnej obci Žibritov v okrese Krupina. Dedinka je obklopená nádhernou
prírodou, ktorú ponúkajú Štiavnické vrchy a Krupinská planina. Táto oblasť je ako
stvorená na turistiku a relax mysle, ktoré sa snažíme praktizovať denne. Z obce nie je
ďaleko ani do mesta Krupina, Svätého Antona, či Banskej Štiavnice, ktoré ponúkajú
množstvo pamiatok a oblastí patriace UNESCU. V roku 2016 sa nám podarilo rozšíriť
kapacitu a vytvorili sme nové miesta aj priamo v meste Krupina. Máme teda komunitu
rozdelenú na mladistvých, ktorí sú ubytovaní v Krupine a dospelých, ktorí sú ubytovaní
na Žibritove.
Našou cieľovou skupinou je zmiešaná komunita pre dospelých a maloletých klientov od
dovŕšenia 14. roku života z územia celej Slovenskej republiky, ktorí úspešne absolvovali
odvykaciu liečbu, detoxikáciu, majú odporučenie od psychiatra a kurátora, alebo je ich
umiestnenie nariadené právoplatným rozhodnutím súdu.
Tešíme sa na nové výzvy, klientov, kolegov a všetko, čo nám prinesie ďalší rok na trhu
poskytovateľov pre oblasť sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Náš tím
Aktuálne pre rok 2021 máme akreditačnou komisou schválené tri skupiny klientov ako
v predošlom roku 2020, pre ktorý je potrebný nasledovný tím zamestnancov
pozostávajúci z odborného personálu a zamestnancov na skupine:

Skupina Krupina

I. skupina Žibritov

sociálny pracovník
psychológ
sociálny pedagóg
pedagóg – 2x
asistent sociálnej práce
vychovávateľ
pracovný inštruktor

sociálny pracovník
psychológ – 0,5x
sociálny pedagóg – 2x
asistent sociálne práce
vychovávateľ
pracovný inštruktor – 1,5x

Ostatní zamestnanci
riaditeľ, garant
administratívny pracovník
vodič, údržbár

II. Skupina Žibritov
sociálny pracovník
psychológ – 0,5x
sociálny pedagóg
pedagóg
vychovávateľ
pracovný inštruktor – 2x

Naše aktivity
COVID-19
Aj rok 2021 sa niesol v znamení obmedzení spôsobených
koronakrízou. Avšak to nebolo pre našich klientov až tak
citeľné ako v roku 2020. Neustále ich a aj dušu našich
zamestnancov liečime prírodou, spoločnými posedeniami
a priblížením si pocitu rodiny.

Boli spustené aj niektoré aktivity, ktoré organizovalo Mesto Krupina a teda sme neváhali,
zúčastnili sa a opäť spoznali kus histórie mesta, v ktorom naši mladiství klienti trávia svoje
dni. V roku 2021 sme pre našich dospelých klientov zorganizovali a teda s radosťou
absolvovali aj terénnu terapiu v Chorvátsku.

Terapia prácou
Nakoľko pobyt dospelých klientov je dobrovoľný, neustále sa klientela mení a s tým
prichádzajú aj nové skúsenosti a výzvy na prácu. Utlmila sa nám v roku 2021 krajčírska
dielňa, nakoľko sme nemali ženy, ktoré vedia pracovať so šijacim strojom. Avšak
napredujeme v stolárskej dielni a podarilo sa nám pre šikovného klienta vytvoriť kováčsku
dielňu, kde vyrába pre našich klientov kované postele, nočné stolíky a rôzne iné praktické
dekorácie z kovu a rôzneho kovového odpadu pre potreby klientov a skrášlenie
priestorov oboch resocializačných centier. Taktiež vyrába zábradlia a brány, ktoré
používame na výmenu starých za nové.
Stolárska dielňa

Kováčska dielňa

Rekonštrukcia
Rok 2021 sa opäť niesol v duchu rekonštrukcie a z financií,
ktoré sme získali od Ústredia práce, sociálnych vecí
a rodiny vo forme kapitálových výdavkov, sme vymenili
strechu na kancelárskych priestoroch na Žibritove
a kompletne vymenili okná v Krupine na Zvolenskej ceste
51, kde bývajú naši mladiství klientov. V rámci pracovnej
terapie sa nám podarilo čiastočne zatepliť dom na
Žibritove, kde bývajú dospelí klienti, čo samozrejme
vedie k úspere energie na vykurovanie. A skrášleniu
priestorov teda nemalou formou prispievajú aj diela
z kováčskej dielne.

Všetci spolu
Aj napriek oddeleniu komunít v Krupine a na
Žibritove sa snažíme našich klientov spájať,
dospelí tvoria program pre mladistvých
a mladiství pre dospelých.

Je množstvo aktivít, ktoré sa snažíme klientov naučiť, ktorými sa snažíme naplniť im čas
strávený u nás a zároveň, ktoré budú mať zmysel a výsledok bude viditeľný. Pravidelne sa
venujeme gardenterapii, novinkou je enkaustika. V rámci canisterapie k nám pribudli dve
šteniatka. Dôležité je pre nás, aby sme našich klientov naučili nielen chutne pripravovať
stravu, ale aby chutne uvarené jedlo ulahodilo aj oku. A v neposlednom rade nás teší
a nesmiernu radosť robí, keď vidieť výsledok nielen v krajšom prostredí, ale aj v tom, že
sa našim klientom darí aj za našimi bránami, ktoré opustili po riadnom ukončení
resocializačného programu. Tak ako mladistvá klientka úspešne ukončila štúdium
v Krupine, ktoré začala navštevovať počas jej pobytu u nás.

Hospodárenie a vízia pre rok 2022
V roku 2021 Občianske združenie "V I C T U S", RC FILIUS PAUL pracovalo vo finančnom
zabezpečení prevádzky FILIUS PAUL s celkovým počtom klientov 33 na báze
spolufinancovania klient, príspevok ÚPSVaR. Tak ako aj v minulých rokoch i v roku 2021
sa naše centrá snažili hospodáriť tak, aby boli naplnené všetky základné potreby klientov
a zabezpečený chod centier. Našou prioritou je každý rok umožniť čo najväčší možný
komfort pre zamestnancov i klientov. V roku 2021 sme pokračovali v rekonštrukcii centra
na Žibritove, a taktiež centra v Krupine. Postupne sa vymieňalo opotrebované vybavenie
za nové či už v obytných priestoroch alebo exteriéry, vymenila sa strecha na
kancelárskych priestoroch v Žibritove a kompletne sa vymenili okná a vchodové dvere v
Krupine. Financovanie pre rok 2021 bolo nasledovné:

➢ dotácia na maloletých na základe rozhodnutia súdu vo výške 136.000,- EUR,
➢ dotácia na základe dohody pre dieťa vo výške 68.000,- EUR,
➢ dotácia na základe dohody pre PFO vo výške 325.000,- EUR,
➢ poskytnuté kapitálové transfery vo výške 22.000,- EUR,
➢ príspevky z podielu zaplatenej dane (2%) boli vo výške 3,003,- EUR,
➢ platby od klientov činili 19.566,66,- EUR,
➢ prijaté finančné dary vo výške 681,- EUR.
Prílohou výročnej správy je Účtovná závierka, Súvaha, Výkaz ziskov a strát, poznámky
a správa nezávislého auditóra.

Víziou a cieľom Občianskeho združenia "V I C T U S" pre rok 2022 je neustále napredovať
v trende poskytovania výkonu opatrení SPODaSK pobytovou formou pre ľudí závislých
a to prispôsobeniu sa výkonu v zmysle platných podmienok uzákonených zákonom.
Nakoľko sa nám z časového hľadiska nepodarilo rozšíriť kapacitu centra na Žibritove o 9
miest v roku 2021, tento cieľ sa stáva našou prioritou pre rok 2022. Naďalej chceme

pokračovať v rekonštrukcii centra na Žibritove a aj centra v Krupine za finančnej podpory
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny formou kapitálových transferov. Obnoviť prácu
s klientmi a ich rodinnými príslušníkmi, ktorá absentovala aj v roku 2021 z dôvodu
neustále pretrvávajúcej koronakrízy a ktorá je nesmierne potrebná, aby boli vytvorené
a pripravené čo najlepšie podmienky pre úspešný návrat klienta do domáceho prostredia
po ukončení resocializačného procesu. Neustále napredovať a ponúkať našim klientom
služby, ktoré im pomôžu a budú mať zmysel ako pre ich život, tak aj pre našu prácu.
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