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ÚVOD  
 

Vážení  priatelia, 
naše logo - náš malý domček, charakterizuje naše centrum ako domov, ktorý 
treba budovať, zariaďovať, zútulňovať tak, aby každý, kto žije pod jeho 
strechou, mal pocit bezpečného domova.  
 

Aj rok 2009 plynul kontinuitne pokračovaním rekonštrukcie nášho centra. Realizácia 
tohto diela sa podarila iba vďaka  ľuďom , ktorí s nami aktívne spolupracovali, ktorí nám 
pomáhali odborne, finančne, materiálne a ktorí tomu venovali veľa  svojho času 
a skúsenosti. V auguste 2009 sme slávnostne otvorili kaplnku a Domov na pol ceste, 
v decembri Krízové stredisko a detašované pracovisko Krízového strediska v Rožňave. 
Nové priestory posvätil arcibiskup Alojz Tkáč. Vážime si, že bohoslužieb v kaplnke sa 
zúčastňujú aj obyvatelia MČ KVP. 
 
Naše úsilie, naša práca mala zmysel, má cieľ, má smer posúvať naše kroky dopredu. 
Rozvíjame aktivity, pripravujeme  programy na podporu  osobnostného a duchovného 
rozvoja našich klientov, ktoré majú viesť k aktivizácii ich vlastného úsilia, lebo bez 
vlastnej aktívnej účasti sa klienti stávajú len pasívnymi príjemcami sociálnych služieb, 
bez perspektívy zlepšiť kvalitu svojho života a života svojich detí. Víziou centra je 
naďalej prispievať k spájaniu sa odlúčených členov rodiny, k sanácii rodiny ako celku. 
Cieľom nášho snaženia je vytváranie všestranných podmienok a možnosti pre osamelé 
matky aby vedeli rozpoznávať a napĺňať potreby svojich detí,   mladých dospelých 
vedieme k poznaniu, že svoju budúcnosť majú vo vlastných  rukách. Deťom, o ktoré sa 
nemôžu postarať vlastní rodičia, poskytujeme podnetné výchovné prostredie 
a v mnohých prípadoch aj rodinné zázemie v profesionálnych a v náhradných rodinách.  
O našich aktivitách a podujatiach  informuje aj webová stránka www.centrumdorka.sk. 
Na prevádzku takého rozsahu akým je Dorka, n. o    sú aj zvýšené nároky na jej finančné 
zabezpečenie ako aj na personálne riadenie organizácie. Na vykrytie prevádzky ,kde sa 
ročný príjem pohybuje  okolo 250 000,- Eur, je potrebný príjem z   viacerých zdrojov.  
Okrem príjmov, ktoré dostávame od Košického  samosprávneho kraja, Úradu 
práce, sociálnych veci a rodiny , ďalšie naše zdroje tvoria rôzne súkromné príspevky od 
fyzických a právnických  osôb, verejné zbierky, príjmy z projektu MPSVaR , Socie,  
jednorazové podpory zamerané pre konkrétnych klientov,  príspevky na mimoškolské 
aktivity pre deti, či tvorivé dielne. 
 
Dovoľte mi na záver poďakovať  sa našim zriaďovateľom Nadácii DEDO a SPDDD Úsmev 
ako dar, ktorí svoju víziu účinnej pomoci  rodinám v kríze, mladým ľudom z detských 
domovov ale aj deťom, ktoré  sa ocitli v ohrození života zhmotnili vybudovaním centra 
Dorka, n.o. Ďakujem Košickému samosprávnemu kraju a ÚPSVaR v Košiciach za 
finančnú, odbornú a metodickú pomoc. Ďakujem všetkým sponzorom, partnerom 
a dobrovoľníkom, ktorí nás podporujú rôznymi formami. Za dobrú spoluprácu ďakujem 
aj MČ KVP, ktorá zapája našich klientov do kultúrneho a spoločenského života mestskej 
časti KVP.     
 

                                                                                                                         Ing. Jolana Šuleková  
        riaditeľka Dorka, n.o.                                                                        
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ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ORGANIZÁCII 
 

 

DORKA, n.o. 

Hemerkova 28 

040 23 Košice 

 

 

 

 

IČO: 35582171 

DIČ: 2022243377 

 

Číslo účtu: 4360005604/3100 (Volksbank Slovensko, a.s.) 

 

Rok založenia: 2006 

Registrovaná: Krajský úrad Košice pod číslom OVVS/27/2006 ako nezisková organizácia 

poskytujúca všeobecne prospešné služby 

Akreditovaný subjekt: čísla akreditácie 24758/2006-I/21 AK 

             26473/2009-I/25 AK 

 
 
  

Tel.č.: +421 55 2304 390 

E-mail: dorka.no@centrum.sk 

Internet: http://www.centrumdorka.sk 
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
SPRÁVNA RADA 

 

Predseda správnej rady 

RNDr. Jozef Ondáš PhD., MBA   

Členovia správnej rady 

Doc. MUDr. Jozef Mikloško , PhD   
RNDr. Roman Kekeňák  

 

 
DOZORNÁ RADA  
 

Predseda dozornej rady 

Ing. Jozef Mražík, CSc.  

Členovia dozornej rady 

RNDr. Mária Ondášová  
Ing. Iveta Kijevská  
 

 
VEDENIE ZARIADENIA 

 
Riaditeľka zariadenia – štatutárny zástupca organizácie 

Ing. Jolana Šuleková  

Psychologička  

PhDr. Katarína Jachymová 

Správna Rada Dozorná Rada 

Vedenie zariadenia 

Zariadenie 

núdzového bývania 

Interné KS Externé KS 

Útulok / Domovské 

vzdelávacie centrum 
Krízové stredisko 
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Zariadenie núdzového bývania 

Sociálni pracovníci 

Mgr. Antónia Helton 
Mgr. Michala Galandová 
Mgr. Peter Olejník 

 

Domovské vzdelávacie centrum 

Sociálni pracovníci 

Mgr. Martin Cvik 
Mgr. Lucia Kušniráková  

 

Krízové stredisko 

Sociálno-výchovný pracovník 

Soňa Šafová 
 
Vychovávatelia 

Mgr. Katarína Kopčíková 

Mgr. Martin Páral 

Mgr. Matej Ruščák 

Mgr. Martin Mráz (do 1.4.2009) 
Bc. Anna Hudymačová 
Mária Onofrejová 
Monika Neksová  

 
     Gazdiná 

  Mária Šoltésová 
 

Pastoračná prax 
 

Bohoslovci na 9 mesačnej súvislej praxi 

Martin Kozej (do 15.7.2009) 
Vladislav Marčák (do 15.7.2009) 
Juraj Moščák (od .9.2009) 
Martin Miňo (od .9.2009 ) 

 
 
EKONOMICKÁ A HOSPODÁRSKÁ ČINNOSŤ 
 

Ekonómka 

Ing. Anna Zeťáková 
 
 

  

Profesionálni rodičia 

Mária Matisová 

Jaroslav Ciszár 

Mária Kiššová 

Mária Bujňáková 

Mária Takáčová 

Anna Rybárová 
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POSLANIE A CIELE 

 

DORKA - centrum pre obnovu rodiny charakterizuje svojím názvom zariadenie, ktoré 

pozostáva z troch častí:  

• Zariadenie núdzového bývania 

• Domovské vzdelávacie centrum - Útulok  

• Krízové stredisko 

Prvé dve časti centra boli otvorené 1.12.2007 po prvej etape rekonštrukcie budovy 

bývalej materskej škôlky. Krízové stredisko bolo otvorené 1.5.2008 a od 18.12.2009 má 

k dispozícii aj ďalšiu zrekonštruovanú časť centra.  

Zriaďovateľom DORKA, n.o. je Nadácia DeDo - Solidarita s deťmi z detských domovov a 

SPDDD - Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. 

Základná a hlavná činnosť DORKA, n.o. je v súlade s účelom založenia neziskovej 

organizácie. Centrum vzniklo za účelom poskytovania verejnoprospešnej činnosti, 

sociálnych služieb, sociálneho poradenstva, sanácie rodiny ako celku, spájania cieľových 

skupín, starostlivosti mladým dospelým po ukončení ústavnej starostlivosti a deťom v 

krízovom stredisku. DORKA je unikátne zariadenie, ktoré umožňuje prijať rodinu ako 

celok, pracuje so širšou rodinou a rieši komplexne sociálnu situáciu. Slúži občanom, 

ktorí chcú svoju situáciu zmeniť, pracovať na zmene a sú ochotní dodržiavať pravidlá, 

ktoré sú nevyhnutné pre zmenu ich životnej situácie, t. j. pracovať, zbaviť sa všetkých 

závislostí a vytvoriť vo svojej rodine vhodné prostredie pre rozvoj ich detí. 
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ZARIADENIE NÚDZOVÉHO BÝVANIA 

Kapacita: 50 klientov v desiatich bytových jednotkách 

Zariadenie poskytuje pomoc osamelým rodičom, rodičom s deťmi, alebo týraným ženám 
ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu z vážnych dôvodov užívať 
bývanie.  
 

Snažíme sa vystihnúť, v ktorých oblastiach rodina plní svoju funkciu dobre, čo sú jej 
silné stránky a v ktorých oblastiach potrebuje pomoc. Pri kontakte s rodinou nielen 
rozhovormi, ale najmä sledovaním praktického života v rodine zisťujeme do akej miery 
je rodina schopná zabezpečiť potreby jednotlivých členov so zvláštnym dôrazom na 
potreby detí. 
 

DORKA, n.o. je zariadením, ktoré dokáže prijať aj celú rodinu s väčším počtom detí. 
 

 
Bývanie v ZNB  
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DOMOVSKÉ VZDELÁVACIE CENTRUM - ÚTULOK 

Kapacita: 20 klientov v desiatich bytových jednotkách 

Účelom Útulku, ktoré je súčasťou Centra pre obnovu rodiny, je poskytovanie sociálnej 
starostlivosti osobám, ktorým bola ukončená nariadená ústavná starostlivosť po 
dovŕšení plnoletosti alebo predĺžená ústavná starostlivosť z dôvodu prípravy na 
povolanie a nemajú zabezpečené bývanie.  

Útulok ponúka komplexné služby sociálnej a poradenskej činnosti a utvára podmienky 
na: 

- ubytovanie s možnosťou samostatnej prípravy stravy 
- pomoc pri osamostatnení sa klienta 
- odbornú činnosť zameranú na odstránenie alebo zmiernenie porúch 

psychického vývinu,   osobnostného vývinu a sociálneho vývinu 
- sprostredkovanie zamestnania klientovi 
- sprostredkovanie pomoci pri získaní vyššieho vzdelania  

 
 

Bývanie v DVC 
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KRÍZOVÉ STREDISKO KOŠICE 

Kapacita: 18 detí (z toho 9 detí v profesionálnych rodinách)  

Krízové stredisko poskytuje svoje služby dieťaťu, ktorému bolo v záujme jeho 
priaznivého psychického, fyzického a sociálneho vývinu súdom nariadené predbežné 
opatrenie alebo uložené výchovné opatrenie. Krízové stredisko prijíma deti bez 
obmedzenia veku. Deti do 4 rokov veku sú v krízovom stredisku umiestňované výlučne 
do profesionálnych rodín. Okrem siete profesionálnych rodín sú v krízovom stredisku 
vykonávané opatrenia aj v samostatnej diagnostickej skupine. 

Špecializácia krízového strediska: 

- pomoc týraným deťom, obetiam domáceho násilia, obetiam sexuálneho 
zneužívania, deťom z málo podnetného sociálneho prostredia, výchovne 
zanedbaným deťom.  

-   deti s poruchami správania (využívanie výchovných opatrení). 
-   zabezpečenie nadviazania osobného vzťahu s dieťaťom v krízovom stredisku a 

žiadateľmi o NRS prostredníctvom svojho odborného personálu, zabezpečenie 
obrazového a zvukového záznamu o dieťati na účely NRS. 
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VÝZNAMNÉ UDALOSTI ROKA 2009  

 

•  NAJMILŠÍ KONCERT ROKA  

•  VEĽKONOČNÉ SVIATKY  

•  DOMOVÁCKE KM  

• VSE CITY RUN – ODOVZDÁVANIE DARU – ŠEKU 
• BRIGÁDA NA DORKE VSE 
• DEŇ MATIEK 
• HC KOŠICE 
• POSVÄTENIE KAPLNKY A NOVÝCH PRIESTOROV 
• BRIGÁDA DHL 
• MMM 
• MIKULÁŠ 
• OTVORENIE ZREKONŠTRUOVANEJ ČASTI KS 
• PREMIÉRA DIVADELNÉHO PREDSTAVENIA: BEZ NÁZVU 
• VIANOCE 

 
• NAVŠTÍVILI NÁS: 

O POSLANCI NÁRODNEJ RADY – RUDOLF BAUER, MÁRIA 

SABOLOVÁ, IVETA RADIČOVÁ,  JÁN BABIČ 

O PREDSEDA KSK - ZDENKO TREBUĽA 

O PRIMÁTOR MESTA KOŠICE – FRANTIŠEK KNAPÍK 

O REKTOR TECHNICKEJ UNIVERZITY – ANTON ČIŽMÁR 

O PROREKTOR TECHNICKEJ UNIVERZITY – JURAJ SINAY 

O RIADITEĽ VSE -  NORBERT SCHÜRMANN 

O STAROSTA MČ KVP – DANIEL RUSNÁK 

O PREDNOSTKA MČ KVP – IVETA KYJEVSKÁ 

O POSLANCI MČ KVP  

O RIADITEĽ UPSVaR – JURAJ BRIŠKÁR 

O VEDÚCA SOCIÁLNEHO ODBORU KSK – ZUZANA JUSKOVÁ 

O MODERÁTORI -  KATARÍNA BRYCHTOVÁ,  ROMAN JURÁŠKO 
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AKTIVITY REALIZOVANÉ V ROKU 2009  

 

Klub domácich úloh 

Počas celého roka 2009, okrem letných prázdnin, prebiehal v našom zariadení 

Klub domácich úloh. Tieto stretnutia sa realizovali každý pondelok až štvrtok v čase od 

15.00 do 17.00 v priestoroch herne a vzdelávacej miestnosti nášho zariadenia. V tomto 

čase sa dobrovoľníci z radov stredoškolských a vysokoškolských študentov, ako aj 

mladých pracujúcich, stretávali s deťmi, ktoré bývajú v našom zariadení za účelom 

prípravy na nasledujúci vyučovací deň. Veková kategória detí bola od šiestich do 

pätnástich rokov.  

Spoločne si s dobro - 

brovoľníkmi písali 

domáce úlohy, učili 

sa na nasledujúci 

deň do školy, pri -

pravovali projekty 

na počítači, vyhľa -

dávali informácie na 

internete, učili sa 

básničky, či cudzie 

jazyky. KDU si 

rovnako od dobro - 

voľníkov, ako aj od detí vyžadoval systematickú prácu a pravidelné navštevovanie. 

U detí, ktoré využili túto príležitosť, aby im pri príprave do školy pomáhali starší 

kamaráti, sme na konci roka zaznamenali zlepšenie prospechu. Zo strany 

dobrovoľníkov si takýto záväzok vyžaduje zodpovedný prístup a veľmi veľa 

trpezlivosti. Každý deň sa Klubu domácich úloh zúčastnilo v priemere šesť detí a traja 

dobrovoľníci. 

Mgr.  Michal a G al and ová 
 
 

Klub maličkých 

 Pre najmenších obyvateľov nášho centra – pre detičky do šesť rokov – sme každý 

piatok realizovali Klub maličkých. Tento klub mali na starosti naše dobrovoľníčky, 

ktoré s našou organizáciou spolupracovali už dlhšiu dobu. Klub maličkých bol 

zameraný na rozvoj jemnej motoriky, rozvoj fantázie, učenie farieb, čísel, tvarov; 

hranie sa s ostatnými deťmi, čítanie rozprávok, kreslenie, maľovanie, stavanie 

skladačiek a rôzne hry zamerané na rozvoj tvorivosti a logického myslenia. Stretnutia 

trvali dve hodiny a zúčastňovali sa ho štyri dobrovoľníčky a štyri deti. Každá z nich sa 
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mohla individuálne venovať jednému dieťaťu a zamerať sa na rozvoj tých zručností, 

ktoré u toho, ktorého dieťaťa neboli dostatočne rozvinuté. Keď to počasie dovoľovalo, 

chodili sa s deťmi prechádzať a hrať sa na neďaleké detské ihrisko. Mamičky si v tomto 

čase mohli oddýchnuť a čas, ktorý mali iba pre seba, mohli efektívne využiť. 

Mgr.  Michal a G al and ová 
 

 

 

 

Mentoring – program Opri sa o mňa 

 V roku 2009 pokračoval v našom zariadení program Mentoringu. Jeden 

dobrovoľník - mentor sa pravidelne, 10 hodín do mesiaca, stretával so „svojím“ 

dieťaťom – mentee. Päť mentorských dvojíc začalo fungovať už v roku 2008 

a stretávali sa naďalej aj v roku 2009. V septembri 2009 sme vytvorili päť nových 

mentorských dvojíc. Mentori sa so svojimi mentee stretávajú v pravidelných 

týždňových alebo dvoj týždenných intervaloch. Cieľom týchto stretnutí je vystaviť deti 

zo sociálne slabších rodín novým podnetom a zážitkom, ktoré by vo svojej komunite 

nezažili. Mentori sú pre deti akýmisi vzormi a snažia sa im na príklade vlastného života 

ukázať, že existuje aj iný život, aký si deti z nášho centra doposiaľ zažili. Stretnutia 

prebiehajú väčšinou mimo nášho zariadenia. Mentori brávajú svojich mentees na rôzne 

výlety, na výstavy, do ZOO, učia sa spolu variť, piecť, používať MHD, plánovať cestu 
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dopravnými prostriedkami a ďalšie zaujímavé veci. Pred začatím fungovania 

mentorskej dvojice, musia mentori prejsť víkendovým vzdelávaním a byť aspoň tri 

mesiace dobrovoľníkmi v našom zariadení. 

Mgr.  Michal a G al and ová  
 
 

Hipoterapia 

Od jari až do jesene každý pondelok tri naše deti a jeden 

dobrovoľník cestovali do neďalekého Trebejova, na Ranč 

Nádeje. Spolu s pracovníkmi Občianskeho združenia Otcove 

srdce sa venovali jazdeniu ako aj starostlivosti o kone a 

prostredie. Vďaka profesionálnemu prístupu sa u detí 

podporovali pozitívne zmeny správania sa a zmiernili prejavy 

duševných porúch. Tejto špeciálnej liečby pomocou koní sa 

zúčastňovali deti, ktoré majú rôzne poruchy či už zmyslové 

alebo duševné.  

Mgr.  Antónia Hel ton 

 

 

Dramatoterapia 

Terapia prostredníctvom dramatických prostriedkov - hranie rolí, dramatické 

etudy, hry s maskami. Táto špeciálna forma práce s deťmi sa začala realizovať na 

Dorke vďaka jednej z vychovávateliek . Deti si skúšali zahrať rôzne situácie, etudy,  

napríklad svoj deň ako keby ho prežila bábka. Vedeli sa do toho pekne vcítiť. Všetko sú 

to cvičenia na získanie sebavedomia, na zlepšenie artikulácie, správneho dýchania a 

postavenia herca na javisku, naším deťom a mladým dospelým pomáhali rozvíjať 

slovnú zásobu a vylepšovať ich prejav. Cez hru v divadle sa deti mohli stať na chvíľu 

princeznou či zlou strigou. 
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Prvým projektom v rámci dramatoterapie bolo predstavenie s názvom "Muzikál 

opustených detí Bez názvu". Hra o priateľstve medzi bezdomovcom a dieťaťom z lepšej 

rodiny, ktoré má podmienky na svoj rozvoj. Autorom textov, scény a obsadenia je 

Monika Neksová- vychovávateľka z Krízového strediska. Predstavenie odohrali naši 

malí a veľkí herci v roku 2009 spolu trikrát. Budúci rok ich čakajú opäť nové výzvy. 

Mgr.  Antónia Hel ton 

 

Pastorácia 
 

Súčasťou práce počas našej pastoračnej praxe v Dorke sú rôzne aktivity s deťmi 

a mladými, v rámci ktorých sa snažíme pochopiť ich problémy a pomôcť im nájsť riešenie. 

Každý štvrtok večer sa zvyčajne stretáva hŕstka mladých z nášho centra, aby 

pouvažovali nad evanjeliom. Máme tu spoločne možnosť lepšie poznávať Boha, Jeho 

charak -ter a Jeho pôsobenie v našich životoch. Naučiť sa Ho počúvať, poslúchať a 

nasledovať, nechať si radiť do života a konať podľa toho. Je to čas na zastavenie, 

premýšľanie a stíšenie sa...  

Dobré biblické spoločenstvo, skupinka, či stretko je prostriedkom rastu do podoby 

Ježiša Krista, prijímanie bratov a sestier  a nástrojom pre budovanie Nebeského 

kráľovstva.    

Súčasťou práce s deťmi sú aj naše detské biblické stretká. Stretá - vame sa na nich 

dvakrát do týždňa, v pondelok a vo štvrtok. Venujeme sa jedno -tlivým biblickým 

postavám, resp. svätcom, prípadne rozoberáme aktuálny cirkevný sviatok, alebo 

obdobie (Vianoce, Veľká Noc). Snažíme sa poukázať na duchovné posolstvo, ktoré je 
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aktuálne aj v dnešnej dobe, pretaviť ho prakticky z do nášho života a pomocou 

neho budovať hierarchiu hodnôt. Na lepšie pochopenie využívame pri práci rôzne 

tvorivé metódy, napr. maľovanie, 

vystrihovanie, asociácie, 

brainstorming, rôzne modelové 

situácie, čím sa snažíme podporiť 

aj zdravý psycho-motorický vývoj 

naších detí. Podľa slov majstra 

Echarta: „Boh sa nepýta čím si bol 

v minulosti, ale čím si teraz“. 

Rozvíjame v deťoch snahu 

o uplatnenie v živote, budovanie 

charakteru a zdravej sebadôvery. 

Okrem biblických stretnutí máme aj 

modlitebné. Stretávame sa s deťmi každý 

večer o 20.00 v kaplnke na modlitbu 

desiatky ruženca. Po skončení modlitby 

sa zvykneme s deťmi krátko porozprávať 

a rozobrať aktuálny deň, pričom sa 

snažíme poukázať na pekné okamihy 

v ich živote. Takto sa prostred - níctvom 

modlitby a pozitívnej motivácie snažíme 

v deťoch upevňovať pocit istoty a dôvery. 

Na Silvestra sme pre deti pripravili v rámci rozlúčky so starým rokom karneval. Bol 

to večer spojený s tancom, spevom, zábavou a rôznymi súťažami v ktorých mohli deti 

vyhrať rôzne lákavé sladkosti. Na konci sme žrebovali tombolu a rozdali ceny.  

Po karnevale sme sa modlitbou rozlúčili so 

starým rokom a spoločne privítali nový rok. Ako bonus sme potom deťom premietli 

film. 
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Počas víkendov a prázdnin organi zujeme aj turistické výlety do blízkeho lesa v okolí 

nášho zariadenia. Sú to akcie zamerané na poznávanie prírody a utužovanie kolektívu. 

Tento čas trávime opekačkou, rôznymi hrami a spoznávaním okolia. Deti sa snažíme 

učiť nie len úcte k iným, ale aj k prírode preto po skončení akcie pozbierame v okolí 

odpadky a odnesieme ich preč z lesa. 

Piatkové večeri patria filmovým stretkám. Tu deťom a mládeži z nášho centra 

premietame filmy pri ktorých sa snažíme spojiť príjemné s užitočným a skrze film 

poukázať na miesta v ich živote, nad ktorými  by bolo potrebné pouvažovať. 

Zvyčajne trikrát počas týždňa sa stretneme za „okrúhlym stolom“, teda pri 

spoločenských hrách. Kde sa snažíme mladým z nášho centra pomôcť aspoň čiastočne 

odreagovať od každodenných starostí a povinností. V atmosfére spoločenských hier sa 

zároveň snažíme porozprávať o ich predstavách o živote. 

Vieme, že to čo pre nich robíme je iba kvapka v mori, ale keby sme to   nerobili, 

tá kvapka by tam chýbala. 

       Martin Miňo,  Ju raj  Moščák  

 

Napredovanie  

Skupinu Napredovania sme so ženami – matkami z Centra pre obnovu rodiny 

DORKA začali v októbri 2009. Predchádzal tomu štvortýždňový výcvik facilitátorov pre 

Napredovanie s naším externým spolupracovníkom Billom Bakerom. Koncept 

Napredovania vytvoril Američan  Philip DeVol a je vlastníctvom organizácie aha! 

Process. Vznikol ako výsledok dlhoročného skúmania chudoby v Spojených štátoch 

amerických v spolupráci s Ph.D. Ruby Payne, ktorá taktiež napísala knihu Mosty z 

chudoby. 
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Na Slovensko tento koncept priniesol náš spolupracovník Bill Baker. Keďže materiály 

Napredovania vo svete, ktorý sotva prežíva, sú zatiaľ v procese prekladania, editovania 

a prispôsobovania na slovenské pomery, bola na Dorke spustená prvá pilotná – 

skúšobná skupina Napredovania, aby tomuto procesu dopomohla. V zložení 13 

bádateliek a 2 facilitátoriek sa stretávame každý piatok od 18.00 do 20.00 a postupne 

prechádzame jednotlivými modulmi. (V tom istom čase sa naši dobrovoľníci venujú 

deťom, ktorých mamky sa zúčastňujú skupín.) V rámci jednotlivých skupín sme si 

zhotovili mentálne obrazy života v chudobe, strednej vrstve a bohatstve, dozvedeli sme 

sa viac o teórii zmeny, o priepasti medzi bohatými a chudobnými a skrytých pravidlách 

spoločenských tried. Od bádateliek sme zisťovali ich pohľad a názory na život v 

chudobe a strednej vrstve a spoločne sme diskutovali na rôzne témy ovplyvňujúce ich 

životy. cieľom týchto skupín sú tzv. AHA momenty, momenty, v ktorých bádateľom 

svitne, prídu na niečo dôležité pre ich ďalšie napredovanie. Tieto skupiny majú 

dopomôcť k tomu, aby bádateľky prevzali zodpovednosť za vlastné životy a ony samé 

vyvíjali iniciatívu a uskutočňovali kroky, ktoré vedú k zlepšeniu ich životnej situácie. 

Mgr.  Michal a G al and ová  
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FINANČNÁ SPRÁVA 

VÝSLEDOVKA 

     
Náklady v Eur Výnosy v Eur 

Spotreba materiálu 42 086,00 Tržby z predaja služieb 27 703,00 

Spotreba energie 36 648,00 Iné ostatné výnosy 6 541,00 

Cestovné 249,00 Prijaté príspevky od iných organizácii 6 364,00 

Ostatné služby 22 128,00 Dotácie na prevádzku 
234 

280,00 

Mzdové náklady 
126 

502,00 Príspevky z podielu zaplatenej dane 12 278,00 

Zákonné sociálne poistenie 42 094,00 Spolu 
287 

166,00 

Zákonné sociálne náklady 5 274,00 

Ostatné dane a poplatky   

Zmluvné pokuty a penále   Hospodársky výsledok 266,00 

Dary   

Iné ostatné náklady 11 919,00 

    

Spolu 
286 

900,00 

     SÚVAHA 

     

     
Aktíva v Eur Pasíva v Eur 

Stroje, prístroje, zariadenia 6 224,00 Základné imanie 332,00 

Materiál 52,00 Účet ziskov a strát   

Pohľadávky voči 
účastníkom združení 166,00 

Nerozdelený zisk, neuhradená strata 
minulých rokov -7 170,00 

Iné pohľadávky 1 390,00 Rezervy 3 870,00 

Pohľadávky zo sociálneho 
zabezpečenia 0,00 

Sociálny fond 

1 115,00 

Pokladnica 4 310,00 Záväzky z obchodného styku 10 676,00 

Bankové účty 14 229,00 Daňové záväzky   

Náklady budúcich období 0,00 Ostatné záväzky 17 282,00 

Spolu 26 371,00 Spolu 26 105,00 

 


