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Občianske združenie RADOSŤ ZO ŽIVOTA

ZÁVEREČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2016

„Ak dbáme o šťastie iných, nachádzame svoje vlastné.“

KTO SME A ČO CHCEME
(CIELE OZ)
Občianske združenie Radosť zo života, CŠPP Bocatiova 1, 040 01 Košice, bolo
právoplatne zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 26. 06. 2002 –
číslo spisu: VVS/1 – 900/90 – 13937.
V notárskom centrálnom registri určených právnických osôb je zapísané dňa 14.12.2011 pod
spisovou značkou NCRpo 9406/2011.
Naše združenie vzniklo v roku 2002 s víziou:




podieľať sa na kvalitnej príprave detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami
snažiť sa o optimálny rozvoj osobnosti týchto detí a o ich sociálnu integráciu, a takto
ich zapojiť do pracovného a spoločenského života
zabezpečiť osvetu a aktívne zapájanie rodičov, odbornej a laickej verejnosti do
vzájomnej spolupráce prostredníctvom odborných konzultácií, seminárov, konferencií,
kultúrnych, spoločenských, športových a iných aktivít národného a medzinárodného
charakteru

ČO PRE TO ROBÍME













pripravujeme a podporujeme vzdelávania detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami (ďalej len ŠVVP)
zabezpečujeme reedukácie a terapiu zameranú na rozvoj osobnosti, komunikačných
a sociálnych zručností u detí so ŠVVP prostredníctvom canisterapie, hipoterapie
a skupinovej terapie
podporujeme kultúrne, športové, umelecké a iné aktivity týchto detí
robíme osvetovú činnosť, šírime informácie a vydávame metodické odporúčania,
podporné a vzdelávacie materiály pre deti, rodičov, učiteľov, inú laickú a odbornú
verejnosť
poskytujeme odborné konzultácie a školenia v spomínaných oblastiach
organizujeme národné a medzinárodné odborné, kultúrne, spoločenské, športové a iné
aktivity smerujúce k vzdelávaniu, rozvoju, spolupráci a pomoci
organizujeme zbierky, prijímanie finančných darov a dotácií s cieľom zabezpečovania
vyššie spomenutých cieľov a s nimi súvisiacich aktivít
podporujeme a posilňujeme hodnoty v rodine
podporujeme mladé talenty z radov zdravotne postihnutých detí a žiakov

KOMU POMÁHAME
Našou cieľovou skupinou sú deti a mládež s telesným, zmyslovým (sluchovým,
zrakovým), mentálnym, rečovým a kombinovaným postihnutím, s diagnózou autizmu alebo
ďalšími poruchami autistického spektra, s poruchami učenia, pozornosti, správania, t. j. deti
a mládež so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP). Klienti sú
v starostlivosti našej organizácie od raného veku až po ukončenie prípravy na povolanie.

DRŽÍME SA ZÁSAD







že život je najvyššou hodnotou
že ľudia sú si rovní a každý má právo na šancu
že človek môže meniť svoj osud, ak je aktívny a ak sa o to snaží
že pomoc konkrétnemu človeku je najefektívnejšou pomocou
že jedine solidarita a pochopenie k slabším robí našu spoločnosť silnejšou
že jedine šírením spolupráce a profesionalizáciou služby dosiahneme naše ciele rýchlo
a efektívne

V NAŠEJ PRÁCI REŠPEKTUJEME








kompetencie - uvedomujeme si svoje hranice a nezasahujeme do kompetencií iných
odborníkov, ale snažíme sa o aktívnu spoluprácu s nimi.
práva a dôstojnosť ľudí - akceptujeme právo na súkromie, ochranu informácii, slobodnú vôľu
našich klientov.
rozdielnosť - využívame svoje vzdelanie a kompetencie pre zvýšenie kvality života druhých
bez ohľadu na pohlavie, náboženstvo, etnikum a pod.
transparentnosť - zverejňujeme finančnú správu a transparentne vyúčtovávame všetky
projekty, jasne deklarujeme, ktorá sociálna služba je spoplatnená a ktorá je dobrovoľnícka.
otvorenosť - radi reagujeme na každú otázku alebo prosbu o radu, či odporúčanie. Všetci, ktorí
potrebujú našu pomoc, sú u nás vítaní.
povinnosť objasňovať a byť svedomitý - informujeme každého klienta o spôsobe našej práce
alebo intervencie, o jej rozsahu, o možnostiach terapie.
zodpovednosť - aktívne presadzujeme aj celospoločenské a legislatívne zmeny v našich
témach, šírime osvetu, búrame predsudky a otvárame diskusie.

NAŠA PRIDANÁ HODNOTA






pomáhame srdcom a rozumom zároveň (láskavo i profesionálne)
pomáhame adresne (konkrétnym ľuďom)
pomáhame komplexne (od vzniku života, odstraňujeme príčiny i následky)
pomáhame systémovo (nielen jednotlivcom, ale spolupracujeme aj s rodinami,
školami, organizáciami)
pomáhame dlhodobo

ORGÁNY OZ RADOSŤ ZO ŽIVOTA
Na valnom zhromaždení, ktoré sa konalo dňa 17.09.2014 prebehla voľba štatutára,
predstavenstva a revíznej komisie. Uznesením valného zhromaždenia boli podľa stanov OZ
zvolení noví členovia do orgánov OZ, menovite:
Štatutár: Mgr. et Mgr. Monika Grüber
Predstavenstvo OZ: Mgr. K. Fľaková
Mgr. M. Kollárová
Mgr. M. Marečáková-Machovská
Revízna komisia OZ: Mgr. Slavomír Smolko
Iveta Dudláková
Mgr. Marián Zimmermann
Zapisovateľka: Mgr. Zuzana Kuncová
Členovia:
Mgr. Ľudmila Dvořáková, Mgr. Marianna Kollárová, PaedDr. T. Majerníková, PaedDr.
Strausz, Mgr. Lýdia Schlifková, Mgr. Andrea Kandrová, Mgr. Marián Zimmermann, Mgr.
Zuzana Kuncová, Mgr. Martina Marečáková-Machovská, Mgr. Jana Perhačová, Slavomír
Smolko, Iveta Dudláková, Mgr. et Mgr. Monika Grüber, Mgr. Katarína Fľaková, Bc. I.
Dudinský, Mgr. Silvia Petrovajová.
Vedenie občianskeho združenia riadi občianske združenie bez nároku na honorár a aj
členstvo v orgánoch je nehonorované.

HISTÓRIA OZ RADOSŤ ZO ŽIVOTA
OZ Radosť zo života bolo založené v roku 2002 pri organizácii CŠPP, ktorá bola
pôvodne pridružená k ZŠ Park mládeže. Od roku 2005 funguje CŠPP Bocatiova ako jediné
samostatné štátne poradenské zariadenie. Poskytuje komplexnú špeciálno-pedagogickú,
psychologickú, diagnostickú, poradenskú, psychoterapeutickú, preventívnu a metodickú

činnosť. Máme v starostlivosti cca 10 400 klientov v rámci nášho zariadenia v Košiciach
a alokovaného pracoviska v Gelnici. Práve z dôvodu potreby komplexnej reedukačno terapeutickej práce zameranej na zmiernenie prejavov porúch učenia detí vo vyučovacom
procese a spoločenskom živote, na rozvoj osobnostných vlastností a na stabilizáciu
emocionálneho stavu našich klientov, funguje naše OZ.

AKTIVITY V ROKU 2016
Aj tohto roku sme sa snažili zabezpečiť, aby sa uskutočnili nami dlhoročne
realizované aktivity. Podarilo sa nám pokračovať a rozvíjať naše zabehané a klientmi žiadané
aktivity zamerané na zlepšenie ich stavu a zmiernenie vplyvu handicapu na psychický stav
detí vo vyučovacom procese a spoločenskom živote.
„SPLÝVAVÉ ČÍTANIE“
V rámci skupinových stretnutí detí pod vedením PaedDr. Strausz a Mgr. Fľakovej sa v
CŠPP konal intenzívny 10 týždňový reedukačný program pre žiakov s diagnostikovanou
poruchou čítania – dyslexiou „Splývavé čítanie“, ktorého sa zúčastnilo 8 detí.
Cieľom bolo skvalitniť techniku čítania a napomôcť zlepšeniu čítania s porozumením.
Deti si upevnili oslabenú úroveň pravo-ľavej orientácie, zrakovej diferenciácie,
fonematického uvedomovania, skvalitnili techniku čítania, zlepšili plynulosť aj rýchlosť
čítania a naučili sa čítať s porozumením.

LETNÝ DYSLEXTICKO-CANISTERAPEUTICKÝ

POBYT

OZ od roku 2005 organizuje Letné dyslekticko-canisterpautické tábory. Celkovo má za
sebou už 11 úspešných ročníkov. V roku 2011 sa nám podarilo zorganizovať prvý ročník
„Letného relaxačného pobytu pri mori“ pre rodičov a deti, ktorý sa konal v Bulharsku.
Aj tohto roku pod vedením PaedDr. Majerníkovej sme už po 12-krát zorganizovali
Letný dyslekticko-canisterapeutický pobyt tohto roku opäť v rekreačnej oblasti Domaša
(Nová Kelča). Zúčastnilo sa ho 27 detí prevažne s poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia,
dysortografia), o ktoré sa staral tím odborníkov (2 špeciálni pedagógovia, 1 psychológ, 2
canisterapeutky so svojimi chlpáčmi, lekárka a 3 animátori).
Tento rok sa tábor niesol v duchu superhrdinskej tematiky, s dôrazom na pomoc iným,
tvorivosť, tímovú spoluprácu a rešpektovanie pravidiel. Deti boli rozdelené do tímov,
v ktorých plnili úlohy pre superhrdinov. Za pomoc iným, dobré skutky a úspech v súťažiach
zbierali cukríky, vďaka ktorým si nakoniec rozdelili pekné ceny.
Prínosom je, že sa deti s poruchami učenia zdokonalia v technike čítania,
v porozumení prečítaného textu a v jednotlivých špecifických funkciách (v zrakovom
a sluchovom rozlišovaní, analyticko-syntetickej činnosti, vo vizuomotorickej koordinácii).
Vďaka psychologickému pôsobeniu vo forme canisterapie, relaxačných cvičení a nácviku
autogénneho tréningu, dochádza u detí k redukcii trémy a strachu z čítania, písania, a tým aj
z celkového výchovno-vzdelávacieho procesu. Skupinovými hrami a rôznymi skupinovými
činnosťami sa deti učia medzi sebou komunikovať primeranými formami, riešiť konfliktné

a záťažové situácie. Deti medzi sebou nadväzujú kamarátske vzťahy, sú si vzájomne oporou
a posilou pri riešení spoločných problémov a tiež si medzi sebou vymieňajú aj pozitívne
skúsenosti.
Náklady na pobyt si v plnej výške pokryli sami rodičia. Sponzorské a iné príspevky sa
nečerpali.
„RANÁ DIAGNOSTIKA A PORADENSTVO PRE DETI SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM
V CŠPP“
Na základe naliehavej potreby rodín s deťmi so ZZ a v súlade s profesionálnym
vývojom centra sme sa rozhodli posunúť nami poskytovanú starostlivosť o zdravotne
znevýhodnených klientov do raného veku a tak skvalitniť a rozšíriť ponuku služieb. Takto sa
v CŠPP snažíme zdokonaľovať odbornú prácu zameranú na klientov so špecifickými
potrebami. Predpokladáme, že rozšírením služieb poskytovaných našim klientom, to bude
viesť k náprave alebo aspoň zmierneniu vyskytujúcich sa ťažkostí.
Nevyhnutnou podmienkou k uskutočneniu našich zámerov je včasná diagnostika detí,
presné stanovenie ich vývinovej úrovne a teda aj prípadných deficitov. Preto sme sa rozhodli
napísať projekt, ktorého hlavným cieľom je zefektívniť a zoštandardizovať proces ranej
psychologickej diagnostiky detí do 3 rokov života ako i diagnostiky detí v neskoršom veku,
ktoré sú rôzne zdravotne znevýhodnené (nepočujúce, s narušenou komunikačnou
schopnosťou, s oblasti PVP, s viacnásobným postihnutím, ťažkým stupňom MR a pod.)
a následne vychádzajúc z tejto diagnostiky poskytovať adekvátne, na problém zamerané
psychologické, logopedické a špeciálno-pedagogické poradenstvo rodičom.
Prvým krokom k realizácii nášho cieľa bolo zakúpenie testov: Bayley Scales of Infant
Development, Third Edition (BSID-3), Autism Diagnostic Observation Schedule, Second
Edition (ADOS-2) a SON-R 2,5 - 7.
Projekt, ktorý iniciovala Mgr. M. Kollárová bol z časti úspešný. Podarilo sa nám
získať finančné prostriedky na zakúpenie Bayley Scales of Infant Development, Third Edition
(BSID-3), ktorý plánujeme intenzívne využívať pre klientov od 0 do 3 rokov.

FINANČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2016
Daňové priznanie za rok 2016 bude v apríli 2017 zverejnené na webovej stránke OZ
(http://csppke.sk/obcianske-zdruzenie).
Občianske združenie nemalo na začiatku účtovného obdobia 2016 pohľadávky, záväzky
a úvery. Majetok občianskeho združenia tvoril finančný majetok na bežnom bankovom účte.
Zostatok k 1.1.2016: 2242,95 eur
FINANČNÁ SPRÁVA OZ - rok 2016
Príjmy za rok 2016:
2%, 3% z dane: 431,12 eur
Spolu príjmy + zostatok: 2674,07eur

Výdaje za rok 2016:
Vzdelávacie aktivity- 372,70 eur
Notárske poplatky- 69 eur
Bankové poplatky- 51,30 eur
Výdaje spolu: 493 eur
Zostatok k 31.12. 2016: 2181,07 eura
Spracovala: Ingrid Šamuľáková

PLÁNY NA ROK 2017
I nasledujúci rok by sme chceli zrealizovať aktivity, ktoré mali úspech. Určite chceme
pokračovať v Letnom dyslekticko-canisterapeutickom tábore, skupinovej práci s klientmi,
zapájať sa do projektov, ktorými môžeme akýmkoľvek spôsobom pomôcť deťom, ktoré to
potrebujú. Vzdelávať sa a zvyšovať si odbornosť.

KONTAKT:
Občianske združenie Radosť zo života
CŠPP Bocatiova 1, Košice.
055/ 796 12 11
http://csppke.sk/obcianske-zdruzenie

Táto záverečná správa je dostupná na vyžiadanie e-mailom alebo telefonicky v sídle
občianskeho združenia a na stránkach občianskeho združenia

ĎAKUJEME
všetkým, ktorí pomáhajú





darcom a partnerom za ich podporu
deťom a ich rodičom za prejavenú dôveru
odborným zamestnancom za ich prácu, citlivý a ľudský prístup
ďakujeme aj tým, ktorí s nami sympatizujú a naďalej nám pomáhajú...

