Výroèná správa 2010
Obèianske združenie Adam

Základné údaje
Obèianske združenie Adam, Staré záhrady 34, 821 05 Bratislava
vzniklo dòa 10.1.1997 registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej
republiky v zmysle zákona è. 83/1990 Zb. o združovaní obèanov.
Registrácia bola vykonaná na základe písomného návrhu na registráciu
a splnení ostatných zákonom stanovených náležitostí pod èíslom
VVS/1-900/90-12242.
Obèianskemu združeniu Adam bola dòa 21.9.2006 udelená
Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR akreditácia na
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
v zariadení resocializaèné stredisko pod¾a § 63 zákona è. 305/2005
Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, ktoré bolo
Obèianskym združením Adam zriadené na úèel aktivizovania
vnútorných schopností detí a plnoletých fyzických osôb na prekonanie
psychických dôsledkov, fyzických dôsledkov a sociálnych dôsledkov
drogových závislostí, alebo iných závislostí a na zapojenie sa do života v
prirodzenom prostredí.
Miesto výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately:
Resocializaèné stredisko Adam
Cesta z Kútov na Holíè 1336
908 45 Gbely - Adamov

Organizaèná štruktúra v RS Adam v roku 2010

Riadite¾:

PhDr. Roman Božik

Psychológ:

PhDr. Daniela Pavlíková

Sociálny pracovník:

Mgr. ¼ubomíra Šoková

Pracovný terapeut:

Drahoš Sýkora

Úètovníctvo a
administratíva:

Ing. Slavomíra Božiková
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Predmet èinnosti
Resocializaèné stredisko Adam, ktorého zriaïovate¾om je Obèianske
združenie Adam, Staré záhrady 34, Bratislava je akreditovaný subjekt v
zmysle Zákona 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o
sociálnej kuratele, urèený na resocializáciu osôb s rôznymi druhmi
závislostí.
Resocializaèný program je štruktúrovaný tak, aby si resocializanti znovu
osvojili zdravý spôsob života, nauèili sa systematicky pracova,
rešpektova základné spoloèenské pravidlá a zdravé medzi¾udské
vzahy. Ïalším z cie¾ov je nauèi klientov ovláda svoje správanie,
emócie a zvláda záažové situácie. Program zariadenia výrazne
pomáha pri opätovnom návrate klientov do reálneho života.
Resocializaèné stredisko Adam vykonáva svoju èinnos pobytovou
formou, prièom:
?
?
poskytuje klientom bývanie a stravovanie formou vytvárania
podmienok na prípravu stravy v rámci pracovnej terapie,
?
?
vykonáva resocializáciu, resocializaèné programy a
rehabilitaèné èinnosti pre osoby závislé od psychoaktívnych látok,
pracovnú terapiu a iné druhy terapií, psychologickú starostlivos,
zdravotnú starostlivos, vykonáva rekreaèné èinnosti vo forme
terénnych terapií,
?
?
utvára podmienky na záujmovú èinnos, kultúrnu èinnos,
vzdelávanie a prípravu na pracovné uplatnenie.
Program resocializaèného strediska bol vytvorený tak, aby bol
zvládnute¾ný pre všetkých klientov, a aby poskytoval také modelové
situácie, ktoré umožòujú dobrý tréning správania a zvládania
záažových situácií. Optimálna dåžka pobytu v zariadení je stanovená
na 12 až 24 mesiacov, pod¾a individuálnych potrieb jednotlivých klientov,
s prihliadnutím na ich konkrétnu sociálnu a zdravotnú situáciu.
Zariadenie funguje na princípoch komunitnej práce, v ktorej boli
stanovené jasné podmienky prijatia, všetky práva a povinnosti klienta,
ktoré sú zakotvené vo vnútorných pravidlách zariadenia.
Psychologická podpora klientov bola zabezpeèovaná PhDr. Danielou
Pavlíkovou a to formou skupinovej aj individuálnej terapie. V zmysle
komplexnej starostlivosti o klientov spolupracujeme s odborníkmi na
lieèbu hepatitíd.
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Predmet èinnosti
V rámci práce s rodinou patrí do programu aj rekonštrukcia rodinných
vzahov, preto sa v stredisku uskutoèòovali stretnutia s rodinnými
príslušníkmi klientov, kde sa v prípade potreby riešili vzahové
problémy, aby sa klient po ukonèení resocializácie mohol vráti do
priaznivého rodinného prostredia.

Zhodnotenie èinnosti v roku 2010
Hlavnou èinnosou Resocializaèného strediska Adam bolo v roku 2010
poskytovanie služieb v oblasti resocializácie a reintegrácie do
spoloènosti osobám závislým od psychoaktívnych látok. Do zariadenia
boli prijímaní klienti – muži s rôznymi typmi závislosti, a to na základe
vlastnej žiadosti o prijatie do resocializaèného strediska v prípade
klientov vo veku od 18 rokov alebo na základe žiadosti zákonných
zástupcov alebo na základe súdom uloženého výchovného opatrenia v
prípade klientov vo veku do 18 rokov.
V roku 2010 mala organizácia kontrahovaný príspevok z Trnavského
samosprávneho kraja pre 12 klientov, avšak skutoèný priemerný poèet
klientov, ktorým bola v priebehu roka poskytovaná starostlivos bol
15,81 klientov tzn. vyaženos strediska bolo 109,02 %. Táto
skutoènos odráža dlhodobo narastajúci poèet žiadostí o prijatie do
strediska a pretrvávajúci záujem klientov o poskytovanie služieb v
Resocializaènom stredisku Adam, ktoré z uvedených dôvodov
požiadalo o rozšírenie kapacity, nako¾ko sa dispozièným riešením
ubytovania klientov a organizaènými zmenami podarilo vytvori priestor
na zvýšenie poètu lôžok. Regionálny úrad verejného zdravotníctva
rozhodnutím zo dòa 21. 5. 2010 schválil rozšírenie kapacity strediska
na 17 lôžok.
Klienti mali vytvorené podmienky pre samoštúdium a v rámci prípravy
na uplatnenie sa na trhu práce zapoèal 1 klient v septembri štúdium na
strednej škole a 1 klient si dokonèuje základné vzdelanie.
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Zhodnotenie èinnosti v roku 2010
Pracovná terapia bola realizovaná jednak v areáli strediska, kde klienti
pracovali na údržbe budovy, drobných opravách a údržbe areálu,
starostlivosti o záhradu a hospodársky dvor. Výkon pracovnej terapie
mimo zariadenia spoèíval v prevádzaní pomocných prác v Žrebèíne
Kobylany.
Resocializaèné stredisko Adam participovalo v roku 2010 na projekte
realizovanom SPDDD Úsmev ako dar formou exkurzie detí zo sociálne
znevýhodneného prostredia a s poruchami správania (indikovaná
skúsenos s drogami), ich rodièov a sociálnych kurátorov v stredisku,
kde bol pre rodièov a kurátorov realizovaný workshop na tému
problematiky drogových závislostí. V rámci projektu odborní
zamestnanci strediska pracovali aj s demi a to formou individuálnej a
skupinovej terapie.
Resocializaèné stredisko Adam ako fakultné zariadenie Pedagogickej
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave aj v roku 2010 aktívne
spolupracovalo pri príprave študentov v oblasti pedagogickej a odbornej
praxe.
Resocializaèné stredisko Adam spustilo v roku 2010 èinnos webovej
stránky, kde sú na adrese www.rsadam.wbl.sk uvedené všetky
potrebné informácie o resocializaènom procese a o podmienkach
prijatia do strediska.
Na prevádzku resocializaèného strediska bol poskytnutý finanèný
príspevok z Úradu Trnavského samosprávneho kraja, vïaka ktorému
mohlo Resocializaèné stredisko Adam vykonáva svoju èinnos v
zmysle zákona è. 305/2005 Z. z.
Resocializaèné stredisko Adam, èlen Asociácie resocializaèných
stredísk, preukázalo svoju opodstatnenos a jeho èinnos napomáha
klientom k opätovnému zaèleneniu sa do prirodzeného prostredia.
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Realizované projekty
Projekt è. 1:
Pracovná terapia v Resocializaènom stredisku Adam
V roku 2010 sa realizoval v mesiacoch január až marec projekt s názvom
„Pracovná terapia v Resocializaènom stredisku Adam“, ktorý finanène
podporil Úrad vlády Slovenskej republiky, GSVMDZKD.
Hlavným cie¾om projektu bola realizácia a rozšírenie resocializaènej
starostlivosti o osoby závislé od psychoaktívnych látok.
Èiastkové ciele projektu:
?
zvýši úroveò kvality vykonávaných aktivít RS Adam so zrete¾om na
sociálnu reintegráciu klientov
?
podpora tvorivosti a kreativity klientov strediska
?
formovanie vzahu k živej i neživej prírode - nauèi klienta ekologicky
myslie i kona
?
posilni vedomie zodpovednosti u klientov
?
zlepši zruènosti klientov a tým zabezpeèi vyššiu variabilitu
uplatnenia sa na trhu práce po absolvovaní resocializaèného procesu
?
zvýšenie technickej pripravenosti strediska zabezpeèením potrebného
materiálno-technického vybavenia
?
úprava priestorov strediska
?
propagácia
Poèas trvania projektu boli klienti ako cie¾ová skupina priamo zaangažovaní
do realizácie aktivít pracovnej terapie realizovanej v rámci projektu.
Realizované aktivity:
?
pracovná terapia
?
vybudovanie pivniènej kobky
?
oddelené pestovate¾ské zóny
?
revitalizácia schodiša
?
materiálno-technické vybavenie
Vïaka realizovanému projektu bola skvalitnená resocializaèná
starostlivos o osoby závislé od psychoaktívnych látok. Projekt
kontinuálne nadviazal na doterajšie aktivity strediska a umožnil
zásadným spôsobom zvýši kvalitu výkonu pracovnej terapie a
inštitucionálneho zabezpeèenia strediska.
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Realizované projekty
Projekt è. 2:
Resocializaèný proces osôb závislých od psychoaktívnych látok v RS Adam
Na realizáciu projektu „Resocializaèný proces osôb závislých od
psychoaktívnych látok v RS Adam“ získalo stredisko finanèný príspevok z
Úradu vlády Slovenskej republiky, GSVMDZKD a zároveò participovalo
vlastnými finanènými prostriedkami na výdavkoch projektu v súlade s
uzatvorenou zmluvou.
Cie¾om projektu bolo umožni klientom RS Adam zrevitalizova svoje
psychické a fyzické sily a získa vyššie kultúrne povedomie vïaka aktivitám
projektu.
Schválené aktivity projektu:
?
Jesenná terénna terapia
?
Jarná terénna terapia
?
propagácia / vo vlastnej réžii
Harmonogram projektu
Jesenná terénna terapia bola realizovaná poèas mesiaca december 2010 a
bola zameraná na prácu s klientmi v nových podmienkach (odpozorovanie ich
schopností preorientova sa na iný životný štýl) a taktiež zmena stereotypu a
preverenie fyzických zdatností a ich upevnenie. Bola realizovaná v
rekreaènom zariadení Výtoky pri Piešanoch.
Obsahovou náplòou aktivity Propagácia bola prezentácia projektu
formou umiestnenia plnofarebného stolového kalendára na rok
2011 v relevantných inštitúciách (odborní lekári, školy, centrá)
poèas decembra 2010, ktorej cie¾om bolo predstavi projekt
a aktivity Resocializaèného strediska Adam širokej verejnosti.
Jarná terénna terapia bude realizovaná v roku 2011 v súlade
s harmonogramom projektu.
Vïaka realizovanému projektu si klienti zlepšili psychickú a fyzickú
kondíciu a zároveò im bola poskytnutá aj možnos rozšíri si poznanie spojené
s pobytom v prírode a celkový kultúrno-spoloèenský obzor, èo je
predpokladom pre ich priaznivý osobnostný rast.
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Vek klienta

Poèet klientov

Percentuálne vyjadrenie

16 -18 rokov

2

7,69

19 - 25 rokov

7

26,92

26 - 39 rokov

11

42,31

40 - 59 rokov

5

19,23

60 - 74 rokov

1

3,85

nad 75 rokov

0

0,00

26

100,00

spolu

graf 1
Veková štruktúra klientov RS Adam v roku 2010

Veková štruktúra klientov RS Adam v
roku 2010
12
10
8
6
Poèet klientov

4
2
0
16 - 18 19 - 25 26 - 39 40 - 59 60 - 74 nad 75
rokov rokov rokov rokov rokov rokov

tab. 2
Veková štruktúra klientov RS Adam v roku 2010
(opisné štatistiky)
Poèet klientov

26

Minimum

17

Maximum

63

Priemerný vek klienta
Medián
Štandardná odchýlka

31,88
29,5
12,27

Analýza klientov v roku 2010
pod¾a vybraných ukazovate¾ov

tab. 1
Veková štruktúra klientov RS Adam v roku 2010
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Závislos od
návykovej látky

Poèet klientov

Percentuálne vyjadrenie

Pervitín

6

23,07

Alkohol

9

34,62

Heroín

1

3,85

Polyužívate¾

8

30,77

THC

2

7,69

spolu

26

100,00

graf 2
Spôsob aplikácie drogy u klientov z tab. 3 (okrem alkoholu)

injekène
13 klientov
76,47 %

neinjekène
4 klienti
23,53 %

tab. 4
Spôsob ukonèenia resocializaèného programu v priebehu roka 2010
Spôsob ukonèenia
resocializaèného programu

Poèet
klientov

Percentuálne
vyjadrenie

Ukonèenie pobytu po absolvovan?celého
programu resocializ?cie

6

60

Predèasné ukonèenie zo strany klienta

2

20

Vylúèenie z komunity pre porušenie kardinálnych

2

20

Iné dôvody (hospitalizácia, preradenie)

0

0

10

100

Spolu

Analýza klientov v roku 2010
pod¾a vybraných ukazovate¾ov

tab. 3
Zloženie klientov RS Adam v roku 2010 pod¾a typu závislostí
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Súvaha
(v €)
AKTÍVA

Stále aktíva

01.01.2010

31.12.2010

73 823

85 278

3 475

3 475

- 3 475

- 3 475

Stroje, prístroje a zariadenia

14 129

14 129

Dopravné prostriedky

14 240

33 765

Inventár

28 447

40 534

Nedokonèené investície

62 744

62 744

- 5 718

- 7 867

Dopravné prostriedky

- 11 572

- 17 494

Inventár

- 28 447

- 40 534

15 641

3 967

Vlastné výrobky

878

0

Zvieratá

706

511

811

477

13 246

2 978

Poh¾adávky

0

0

Iné poh¾adávky

0

0

242

329

242

329

89 706

89 574

Dlhodobý nehmotný majetok
Drobný dlhodobý nehmotný majetok

Oprávky k drobnému DNM
Dlhodobý hmotný majetok

Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku
Oprávky k strojom, príst. a zariadeniam

Obežné aktíva
Zásoby

Finanèný majetok
Peniaze
Bankové úèty
Poh¾adávky

Èasové rozlíšenie
Prechodné úèty aktívne
Náklady budúcich období
AKTÍVA CELKOM

Finanèná správa

Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku
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Súvaha
(v €)
PASÍVA

Vlastné zdroje krytia stálych a obežných
aktív

01.01.2010

31.12.2010

9 073

5 890

2 668

x

Hospodársky výsledok v schva¾ovacom
konaní
HV bežného úètovného obdobia
Nerozdelený zisk, neuhradená strata
minulých rokov
Cudzie zdroje

x
6 405

- 3 183
9 073

6 935

22 700

452

316

0

7 915

Záväzky z obchodného styku

183

20

Záväzky voèi zamestnancom

0

0

Záväzky zo sociálneho zabezpeèenia

0

0

Daòové záväzky

0

0

Ostatné záväzky

0

2 099

6 300

12 350

73 698

60 984

23

0

Výnosy budúcich období

73 675

60 984

PASÍVA CELKOM

89 706

89 574

Dlhodobé záväzky
Záväzky zo sociálneho fondu
Ostatné dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky

Finanèné výpomoci a pôžièky
Prijaté krátkodobé finanèné výpomoci
Èasové rozlíšenie
Prechodné úèty pasívne
Výdavky budúcich období

Finanèná správa

Hospodársky výsledok
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Výkaz ziskov a strát
(v €)

Poplatky za poskytovanie služieb

31.12.2009

31.12.2010

9 405

12 250

Príjmy z pracovnej terapie

132

0

Príjmy z výkazníctva

145

154

Ostatné tržby z predaja služieb

146

150

Zmena stavu zásob výrobkov

878

- 878

Zmena stavu zásob zvierat

460

- 195

Aktivácia materiálu a tovaru

- 890

0

Aktivácia vnútroorganizaèných služieb

1 830

1 274

4

7

1 289

223

Dotácia ÚTSK

59 749

64 728

Dotácie ÚV SR

4 873

12 722

Finanèné príspevky ÚPSVaR SR

4 728

16 400

Grant z prostriedkov Prechodného fondu EU

9 605

0

Grant z prostriedkov štátneho rozpoètu

9 605

0

335

0

5 841

4 636

983

0

109 118

111 471

Úroky
Prijaté príspevky od iných organizácií

Príspevky z podielu zaplatenej dane
Zúètovanie príspevkov z PF
Zúètovanie dotácie MPSVaR SR
VÝNOSY CELKOM

Finanèná správa

VÝNOSY
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Výkaz ziskov a strát
(v €)

Spotreba materiálu

31.12.2009

31.12.2010

18 401

23 458

Spotreba energie

4 158

2 230

Opravy a udržiavanie

1 848

1 005

555

376

0

255

Ostatné služby

12 994

22 237

Mzdové náklady

40 324

34 262

Zákonné soc. poistenie a zdravot. poist.

11 018

8 514

1 913

739

Ostatné dane a poplatky

142

224

Zmluvné pokuty a penále

40

10

Ostatné pokuty a penále

49

7

2

678

434

501

Cestovné
Náklady na reprezentáciu

Zákonné sociálne náklady

Úroky
Iné ostatné náklady
Odpisy dlhodobého nehmotného
a hmotného majetku
Poskytnuté príspevky iným úèt. jednotkám

Hospodársky výsledok
Daò z príjmov
NÁKLADY CELKOM

14 371

20 158

200

0

2 668

- 3 183

1

1

109 118

111 471

Finanèná správa

NÁKLADY
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Ïakujeme
Trnavskému samosprávnemu kraju
Úradu vlády Slovenskej republiky
Ministerstvu práce soc. vecí a rodiny SR
za finanèné pr?spevky, vïaka
ktorým môžeme vykonáva aktivity,
ktoré dávajú šancu závislým osobám
úspešne sa zaradi spä
do bežného života

a všetkým darcom finanèných darov
a všetkým tým, ktorí svojou pomocou
prispeli ku skvalitneniu poskytovanej
starostlivosti.
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OZ - Adam, Resocializaèné stredisko
Cesta z Kútov na Holíè 1336
908 45 Gbely - Adamov
e-mail: rsadam@wbl.sk
www.rsadam.wbl.sk
zostavila: Ing. Slavomíra Božiková
grafická úprava: Ing. Slavomíra Božiková

