Rada pre poradenstvo v sociálnej práci , o. z.
Samostatné pracovisko Košice
Zvonárska 12

VÝROČNÁ SPRÁVA
za rok 2016
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História organizácie
Pracovisko Rady pre poradenstvo v sociálnej práci v Košiciach je súčasťou celoslovenskej
organizácie (ďalej RPSP) riadenej výkonným centrom v Bratislave v zmysle stanov celej
organizácie s predmetom činnosti poskytovania sociálnych služieb, sociálneho poradenstva,
sociálnej rehabilitácie, sociálno-právnej ochrany, supervízie, vzdelávania na základe
programov akreditovaných Ministerstvom školstva (ďalej len MŠ) a Ministerstvom práce,
sociálnych vecí a rodiny (ďalej len MPSVaR). RPSP vznikla v roku 1990 v Bratislave
a postupne sa zriaďovali pobočky v jednotlivých krajoch Slovenska, a to v mestách: Malacky,
Levice, Žilina, Banská Bystrica, Brezno, Košice.
S pôsobnosťou od 1. 1. 2001 sa pobočka Košice stala samostatnou organizačnou jednotkou.
Od roku 2010 prevádzkuje Domov na pol ceste (ďalej DnPC) pre mladých dospelých mužov
po ukončení ústavnej starostlivosti alebo z dysfunkčných rodín.
Činnosť RPSP Košice v roku 2016 nadväzovala na spoločné ciele a programy
z predchádzajúcich rokov v kontinuálnej spolupráci s centrom RPSP Bratislava, pobočkami
RPSP Levice a Žilina najmä v oblastiach:
- zmena kvality života ľudí z inštitucionalizovaných sociálnych služieb,
- poradenstvo,
- vzdelávanie - kurzy,
- supervízie.

Identifikačné údaje organizácie
Názov: Rada pre poradenstvo v sociálnej práci v Košiciach, o. z.
Adresa: Zvonárska 12, 040 01 Košice
IČO:
31 965 903
Email:
varcholova@rpsp-ke.sk
Štatutárny zástupca: PhDr. Judita Varcholová

Orgány organizácie
Najvyšším orgánom združenia je Plénum rady, ktoré sa schádza najmenej raz za rok. Volí
spomedzi seba najmenej 7-členné Grémium rady a Revíznu komisiu. Predseda rady je
predsedom združenia a je volený Grémiom rady spomedzi jeho členov. Štatutárnym
zástupcom rady je riaditeľ. Predsedom rady je Mgr. Eva Krššáková. Riaditeľom rady je Doc.
PhDr. Slavomír Krupa, PhD.
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Rada pre poradenstvo v sociálnej práci je sieťová organizácia, ktorá má okrem Centra rady v
Bratislave a samostatného pracoviska RPSP Košice, regionálne odbočky v Žiline a v
Leviciach.

Predmet činnosti a kapacita zariadenia
Predmet činnosti a kapacita zariadenia ostáva oproti minulému roku nezmenená. Sociálnu
službu Domov na pol ceste vymedzuje § 27 novelizovaného Zákona o sociálnych službách.
Sociálna služba je registrovaná na Úrade Košického samosprávneho kraja a finančný
príspevok na prevádzku dostáva na základe Zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na
prevádzku poskytovanej sociálnej služby uzatvorenej podľa ustanovenia § 81 písm. h) bod 1
zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 51
Občianskeho zákonníka.
Sociálnu službu poskytujeme na určitý čas pre prijímateľov, ktorí nemajú zabezpečené
nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb, a ktorí nemajú
zabezpečené ubytovanie po skončení poskytovania sociálnej služby v zariadení, alebo po
skončení starostlivosti v zariadení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, ako aj
v prípade dysfunkčnej rodiny. V Domove na pol ceste poskytujeme:
•
•
•
•

•
•

ubytovanie,
sociálne poradenstvo,
pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
pracovnú terapiu,
utvárame podmienky na prípravu stravy, vykonávanie osobnej hygieny, pranie,
žehlenie a údržbu šatstva a bielizne,
záujmovú činnosť.

Zariadenie presadzuje, chráni a zabezpečuje plné a rovnaké uplatňovanie všetkých ľudských
práv a základných slobôd u klientov DnPC v zmysle kritérií 1, 2, 3 štandardov kvality prílohy č. 2 Zákona o sociálnych službách v neskoršom znení, ďalej podľa Dohovoru o
právach osôb so zdravotným postihnutím (Organizácia Spojených národov, 2007) a Správy
expertnej skupiny ad hoc o transformácii inštitucionálnej starostlivosti na komunitnú
starostlivosť.
Kapacita zariadenia v roku 2016 bola 10 lôžok. Zariadenie nie je koedukované, prijímateľmi
sociálnych služieb sú mladí dospelí muži vo veku od 18 do 28 rokov. Prichádzajú k nám
najmä z detských domovov po ukončení ústavnej starostlivosti a z dysfunkčných rodín bez
prístrešia.
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Činnosť organizácie
Hlavným cieľom našej práce je pripraviť mladých dospelých chlapcov na samostatný život.
Väčšina z nich k nám prichádza z detských domovov, kde žili
od útleho detstva
v inštitučnom prostredí. Ich predstavy o živote je potrebné zreálniť a sprevádzať ich pri
prvých samostatných krokoch v otvorenej spoločnosti v každej oblasti rozvoja: profesijnej,
pracovnej, osobnostnej. V roku 2016 sme mali 9 mladých dospelých chlapcov a mužov od 18
do 26 rokov. Okrem detských domovov k nám prišli taktiež klienti z dysfunkčných rodín,
z resocializačných a reedukačných zariadení, po strate zamestnania bez finančných príjmov
a bez prístrešia.
Veková škála, rôznorodosť pováh, schopností a zručností, špecifických životných skúseností,
vyžaduje individuálny prístup a získanie dôvery pre partnerskú spoluprácu namiesto postoja
„kto z koho„.
Proces osamostatňovania je dlhodobejšia záležitosť. Dotýka sa profesijnej prípravy, rozvoja
kľúčových kvalifikácií, emocionálneho a racionálneho zmocnenia, správne sa rozhodovať
a brať zodpovednosť za svoje slová a činy.
Ako sa nám darilo? V roku 2016 sa piati chlapci zamestnali v obchode, sklade a pri pásovej
výrobe v automobilovom priemysle. Darilo sa im dlhodobo s menšími absenciami pracovať
a šetriť si peniaze na odchod z DnPC. Podľa individuálnych plánov predpokladajú odísť
z nášho zariadenia do jedného roka. Máme dvoch študentov v prvom ročníku - jeden študuje
na Prešovskej univerzite charitatívnu a sociálnu službu, druhý na strednej odbornej škole
gastronomické služby. Fluktuácia v sledovanom roku bola nižšia oproti predchádzajúcemu
obdobiu a výpoveď zo zariadenia dostali dvaja chlapci za opakované a hrubé porušovanie
vnútorných pravidiel DnPC.
Pomoc a podpora bola poskytovaná mladým mužom systematicky v rámci spolupráce pri
individuálnom plánovaní a realizácii cieľov v nasledujúcich oblastiach: školská príprava,
zamestnávanie, pracovná terapia, sociálne poradenstvo, sprevádzanie pri vybavovaní
administratívnych záležitostí.
V rámci pracovnej terapie pod vedením inštruktora sa vykonávala praktická činnosť zameraná
na rozvoj pracovných zručností v oblasti sebaobslužných činností (upratovanie, varenie,
nakupovanie, pranie, žehlenie, finančné plánovanie – vedenie peňažného denníka a pod.).
V oblasti remeselníckych zručností sa v spolupráci s dielňou Art Typ s. r. o. realizovala
brigádnická činnosť, opravy a údržba v priestoroch zariadenia.
Bývame v dvoch bytoch – štvorizbovom a trojizbovom, s kompletným sociálnym zariadením,
kuchyňou a kanceláriami. Byty sa nachádzajú v centre mesta v areáli budovy, ktorá patrí
medzi kultúrne pamiatky. Byty sú umiestnené na rovnakom poschodí a spája ich spoločná
pavlač. V lete príjemný priestor na posedenia, rozhovory a plánovanie voľného času - športy,
turistika, koncerty a nesmú chýbať stretnutia s pracovníkmi U.S. Steel Košice. Priateľstvo
medzi našou organizáciou a nadáciou U.S. Steel Košice trvá už od roku 2014. Je stále
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pevnejšie a aktuálna materiálna podpora taktiež uľahčila mnohým mladým ľuďom štart do
samostatného života, za čo im ďakujeme. Poďakovanie patrí aj Košickému samosprávnemu
kraju - odboru sociálnych vecí a zdravotníctva, ktorý nás dlhodobo podporuje finančným
príspevkom na prevádzkové a mzdové náklady, bez pomoci ktorého, by nízko kapacitné
zariadenie, akým sme my, nemohlo prežiť.

Pracovné pozície v našom zariadení sú nasledovné: riaditeľ, inštruktor pracovnej terapie
a sociálny pracovník s úväzkami 0,5 prac. času. Ekonomické záležitosti má na starosti
externý spolupracovník z firmy Faa s. r. o. Celkovo v druhom polroku službu zabezpečovali
dvaja interní a jeden externý pracovník s primeranou požadovanou kvalifikáciou.
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Vzdelávanie a supervízie
V roku 2016 sme poskytovali supervíziu a vzdelávacie programy krátkodobé i dlhodobé ,
akreditované MPSVaR SR v spolupráci s kolegami z centra RPSP Bratislava, ale aj
samostatne. Väčšinou na území Prešovského samosprávneho kraja. Tieto vzdelávacie aktivity
prebiehali podľa objednávok záujemcov verejných aj neverejných poskytovateľov sociálnych
služieb. Najväčší záujem bol o kurzy z oblasti individuálneho plánovania, štandardizácie
sociálnych služieb, výcvikov tímovej práce, komunikácie a vzrástol záujem o monitorovanie
kvality sociálnych služieb. Supervíziu sme poskytovali systematicky v siedmich zariadeniach
Prešovského samosprávneho kraja - v Giraltovciach, vo Vranove nad Topľou, v Humennom,
Stropkove, Starej Ľubovni, Spišskej Starej Vsi a Jabloni.

Ciele a aktivity organizácie na nasledujúci rok
V budúcom roku sa plánujeme zapojiť do systematického vzdelávania pracovníkov RPSP,
ktoré odborne a metodicky povedie tím odborníkov centra RPSP Bratislava.
RPSP Košice v spolupráci s pracovníkmi RPSP Bratislava bude počas roku 2017 - 2018
participovať na vzdelávacom programe s názvom Transformácia kultúry organizácie
a východiská pre hodnotenie kvality sociálnych služieb v zariadeniach v pôsobnosti vyššieho
územného celku Prešovského samosprávneho kraja.
Naďalej budeme poskytovať supervízne služby podľa záujmu a objednávok organizácií
pôsobiacich v sociálnych službách.
Našou prioritou ostáva práca s mladými dospelými mužmi bez prístrešia, pomoc a podpora pri
napĺňaní ich potrieb a cieľov v pracovnom a osobnom živote.

Poďakovanie
Ďakujeme za spoluprácu a finančnú podporu v roku 2016.

Ďakujeme všetkým organizáciám a jednotlivcom, s ktorými sme počas minulého roka, ale aj v
minulosti mohli spolupracovať, odovzdávať si skúsenosti a vzájomne sa podporovať.
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Hospodárenie
Súvaha
Aktíva
Účet
023
083
211
221

Pasíva
Účet
249
321
346
428
431

Názov účtu
Dopravné prostriedky
Oprávky k dopravným prostriedkom
Stav za triedu
Pokladnica
Bankové účty
Stav za triedu
Aktíva celkom

Suma
7 990,00
-5 493,18
2 496,82
14,81
9 665,41
9 680,22
12 177,04

Názov účtu
Ostatné krátkodobé finančné pomoci
Stav za triedu
Dodávatelia
Dotácie a ostatné zúčt.so
št.rozpočtom
Stav za triedu
Nerozdelený zisk
Hospodársky výsledok
Stav za triedu
Pasíva celkom

Suma
3 573,20
3 573,20
717,12
2 028,13
2 745,25
2 815,85
3 042,74
5 858,59
12 177,04

Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Účet
Názov účtu
602
Tržby z predaja služieb
Stav za skupinu
644
Úroky
649
Iné ostatné výnosy
Stav za skupinu
691
Dotácie na prevádzku
Stav za skupinu
Výnosy celkom

Suma
3 287,00
3 287,00
0,29
5 841,03
5 841,32
33 546,92
33 546,92
42 675,24

Výnosy zahŕňajú aj dotácie z VÚC.
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sNáklady
Účet
Názov účtu
501
Spotreba materiálu
502
Spotreba energie
Stav za skupinu
512
Cestovné
518
Ostatné služby
Stav za skupinu
521
Mzdové náklady
524
Zákonné sociálne poistenie
Stav za skupinu
540
Ostatné náklady
Stav za skupinu
541
Zmluvné pokuty a penále
546
Dary
549
Iné ostatné náklady
Stav za skupinu
551
Odpisy DNHM
Stav za skupinu
591
Daň z príjmov
Stav za skupinu
Náklady celkom
Hospodársky výsledok
431

Suma
3 043,49
4 569,71
7 613,20
5,96
10 712,51
10 718,47
13 693,00
4 140,49
17 833,49
900,00
900,00
2,29
415,00
152,50
569,79
1 997,52
1 997,52
0,03
0,03
39 632,50
3 042,74

Prehľad pohybov na finančných účtoch
Pokladňa
Účet
211001
Spolu

PočiatStav
177,28
177,28

Príjem
9 317,99
9 317,99

Výdaj
KonečStav
9 480,46
14,81
9 480,46
14,81

Bankové
účty
Účet
221001
221002
Spolu

PočiatStav
10,03
7 714,03
7 724,06

SumaMD
28 016,49
8 640,18
36 656,67

SumaD
KonečStav
28 021,19
5,33
6 694,13
9 660,08
34 715,32
9 665,41

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci vedie podvojné účtovníctvo.
Výnosy sa sledujú podľa jednotlivých projektov.
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