
KRÍZOVÉ STREDISKO ALŢBETKA, N.O. 

SPRÁVA O ČINNOSTI  

ZA ROK 2006-2011 

 
 Nezisková organizácia Alţbetka, n.o.  so sídlom Školská 4, 052 01 Spišská Nová Ves, 

IČO 35581131, DIČ 2021867188 bola zaregistrovaná KÚ v Košiciach v registri neziskových 

organizácií podľa § 11 ods. 1 zák. č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich 

všeobecne prospešné sluţby pod č. OVVS /33 /2004. 

Týmto rozhodnutím jej bol odsúhlasený druh všeobecne prospešných sluţieb -  

organizovanie voľného času detí a mládeţe prostredníctvom krúţkovej činnosti zo sociálne 

slabých rodín, animácia voľného času počas voľných dní organizovaním športových a turistických 

podujatí, príprava spoločenských a kultúrnych aktivít, moţnosť čítania a zapoţičiavania si 

duchovnej literatúry, poskytovanie odbornej psychologickej, rehabilitačnej i osvetovej pomoci 

ţenám a matkám na materskej dovolenke, dlhodobo nezamestnaným a rómskym spoluobčanom, 

duchovná a sociálna pomoc starým a chorým ľuďom, duchovné obnovy, duchovné cvičenia a iné 

náboţenské aktivity, usporadúvanie diskusných stretnutí, seminárov, kurzov a prednášok, 

vydávanie občasníka Alţbetka, zriaďovanie zariadení sociálnych sluţieb, poskytovanie 

ambulantných sociálnych sluţieb a poskytovanie sociálneho poradenstva. 

 Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny udelilo neziskovej organizácii Alţbetka, n.o. 

akreditáciu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v krízovom 

stredisku podľa § 62 zákona č. 305/2005 O sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. KS 

nemá právnu subjektivitu. 

 Krízové stredisko Alţbetka, n.o. so sídlom na Školskej 4 v Spišskej Novej Vsi  

s kapacitou 17 lôţok bolo otvorené dňa 10. 9. 2006.  

 Ako jediné v spišskonovoveskom okrese v hodnotenom období zabezpečovalo:  

a) vykonávanie opatrení podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, ak       

    sa dieťa, rodina alebo plnoletá fyzická osoba  nachádza v krízovej ţivotnej situácii;  

b) výkon rozhodnutia súdu o výchovnom opatrení podľa osobitného predpisu;  

c) výkon rozhodnutia súdu o predbeţnom opatrení podľa osobitného predpisu;  

d) výkon výchovného opatrenia. 

 Cieľovou skupinou boli deti, ktorých doterajšia výchova bola váţne ohrozená alebo 

váţne narušená, ktoré boli týrané a zanedbané, s poruchami správania, pochádzajú zo sociálne 

a hmotne núdznych rodín, a tieţ rodičia týchto problémových detí. 

   Krízové stredisko vykonávalo svoju činnosť pobytovou formou pre deti vo veku od 0 do 

18 rokov.  
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1. ZHODNOTENIE ČINNOSTI ODBORNÉHO PRACOVISKA – SOCIÁLNEHO 

 PRACOVNÍKA 

   

   Pri pobytovej forme poskytujeme nevyhnutnú starostlivosť, ktorou je stravovanie, bývanie 

a zaopatrenie. Obsadenosť lôţok v jednotlivých rokoch bola nasledovná: 

 

 Rok 2006 13,61  

 Rok 2007 12,93 

 Rok 2008 15,57 

 Rok 2009 16,79 

 Rok 2010 12,36 

 Rok 2011 15,94 

 

 Za hodnotené obdobie bolo v KS umiestnených cca 180 klientov. 

 

 Za dôleţité pre klientov sme povaţovali vypracovanie plánu na zvládnutie krízy. Plán 

vypracovávala sociálna pracovníčka a ďalší odborníci KS v spolupráci s klientom, pričom 

stavali na pozitívnych vlastnostiach klienta, na jeho pozitívnych skúsenostiach z oblasti 

medziľudských vzťahov, ktoré mobilizovali v prospech socializácie a adaptácie na ţivotné 

podmienky, v ktorých ţije, poprípade v prospech zmien týchto podmienok.  

 V pláne sa zváţili reálne moţnosti klienta a jeho ambície na jednej strane a moţnosti 

krízového strediska na druhej strane. Plán na zvládnutie krízy sociálny pracovník konzultoval 

aj s ďalšími odborníkmi – psychologičkou, špeciálnou pedagogičkou, vedúcou výchovy 

a ostatnými pedagógmi. Krízové stredisko sa pri výkone opatrení  inšpirovalo individuálnymi 

plánmi vyuţívanými v zahraničí (GB - Sheffield). Základom  nových  IP je spoluúčasť  

klienta pri ich tvorbe, aj v prípade, ţe sa jedná o mladšie dieťa. Hárok je spracovaný 

názorným, tvorivým spôsobom. Zachytáva oblasti a informácie, ktoré si klient pod vedením 

odborníkov samostatne dopĺňa do vopred pripraveného hárku s rôznymi útvarmi. Pri 

zapisovaní informácií si znova mohol uvedomiť a premýšľať nad svojimi potrebami, snami, 

túţbami, vyuţiť svoje zručnosti. Tento nový  typ plánu na zvládnutie krízy sa začal 

vypracovávať od septembra 2010 a zahŕňal nasledovné témy: 

- čo sa mi na sebe najviac páči 

- dôleţití ľudia v mojom ţivote 

- čo je pre mňa dôleţité teraz 

- škola 

- čo ma robí šťastnou / šťastným 

- budúcnosť 

- zdravie a bezpečie 

- komunikácia (čo robím, keď cítim...) 

- čo chcem, aby sa zmenilo 

- problémy, ktoré je nutné riešiť 

 

  Na základe týchto údajov sociálna pracovníčka v spolupráci s ďalšími odborníkmi 

určila základné ciele a úlohy pre seba i pre klienta. Taktieţ stanovila najvhodnejšiu formu 

sociálnej terapie.  
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2. ZHODNOTENIE ČINNOSTI ŠPECIÁLNEHO PEDAGÓGA 

 

 V hodnotenom období bola pedagogická pracovníčka na polovičný úväzok vyčlenená pre 

prácu špeciálneho pedagóga. Od začiatku roku ako špeciálny pedagóg pracovala s konkrétnym 

dieťaťom podľa rozvrhu v popoludňajších hodinách po príchode zo školy a škôlky. Pomoc 

klientom poskytovala na základe individuálneho stimulačného plánu, ktorý mesačne 

vyhodnocovala.  Od 1. septembra 2010 vykonáva prácu špeciálneho pedagóga sporadicky podľa 

potreby detí. 

  

 

3. ZHODNOTENIE ČINNOSTI ODDELENIA PRE PRÁCU S DEŤMI 

 
 V nadväznosti na plán na zvládnutie krízy klienta pedagogickí pracovníci vyuţívali rôzne 

druhy výchovných metód, ktorými sa snaţili dosiahnuť stanovené ciele rozvoja osobnosti. Išlo o 

rôzne formy práce s klientom ako napr. hry, rozhovory, súťaţe, vychádzky, výlety, športové 

aktivity, exkurzie, kultúrne podujatia, nácvik piesní, tancov, záujmové krúţky – kútiky. 

  

 U deti predškolského veku v rámci rozvoja vedomostí išlo o rozvoj všetkých zloţiek 

výchovy - literárna výchova, matematické predstavy, rozumová, výtvarná výchova, hudobná 

a telesná výchova. Pre rozvoj motoriky sa vyuţívala práca v kútiku Montessori. 

 Deti sa tieţ učili osvojovať si a dodrţiavať osobnú  hygienu – umývanie rúk, sprchovanie 

sa, pouţívanie hygienickej vreckovky, pravidlá stolovania, pouţívanie príbora a upratovanie po 

stolovaní. 

 V rámci relaxačného bloku sa u detí rozvíjal návyk na pravidelný poobedňajší spánok, 

voľnú hru s hračkami a prácu s názorným materiálom, sledovanie a počúvanie rozprávok.  

Osvedčilo sa ranné čítanie s názorným obrázkom, riekanky podľa liturgického a ročného 

obdobia, hra na hudobné nástroje. 

 Deti veľmi zaujali domáce zvieratá a starostlivosť o ne, zhotovenie domčekov pre zvieratá 

v piesku, modelovanie zvieracej figúry s naznačením charakteristických znakov, výroba zajačika 

z vlny, výroba lienky z papierového podnosu. 

  

 Ďalšie aktivity 

 Zachráňme planétu - Dýchajme čistý vzduch - práca s obrázkami. 

 Starostlivosť o bábätko 

 Moje zdravie  

Nácvik piesní 

 Premeny počasia  

Učíme sa farby  

Učíme sa počítať. 

  

V rámci rozvoja pohybovej aktivity sa mohli deti zapojiť do súťaţných disciplín - jazda 

prekáţkovou dráhou okolo rozostavaných kuţeliek na dvojbicykli, skákanie vo vreci, hod loptou 

do trojhranu na body, hod loptičkou do plechoviek v tvare pyramídy z určitej vzdialenosti, beh na 

čas v dvojiciach na určitú vzdialenosť, loptové hry. 

 

 U školopovinných detí sa pedagogickí pracovníci zamerali na rôzne oblasti práce s 

klientom.  
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V RÁMCI NÁUČNEJ ČASTI: 

 Príprava na školské vyučovanie 

 Samoobsluţné činnosti  

 Klasické domáce práce – pranie na automatickej práčke, zbieranie čistého šatstva, 

ţehlenie, mangľovanie, skladanie a ukladanie šatstva do skríň, lepenie štítkov do skríň, 

upratovanie, príprava olovrantu  a večere 

 Beseda so psychologičkou 

 Nakupovanie a hospodárenie s peniazmi  

 Kríţovky, tajničky, osemsmerovky 

 Sledovanie aktualít zo sveta a z domova 

 Pripomenuli si Deň vody, Deň zeme, Deň stromov, Svetový deň chôdze, Letecký deň, 

Svetový deň – pohybom k zdraviu, Svetový deň ochrany zvierat, Svetový deň 

cestovín, Svetový deň Downovho syndrómu, Medzinárodný deň čokolády, 

Medzinárodný týţdeň priateľstva, Medzinárodný deň mieru. K tomu mali pripravené 

adekvátne aktivity. 
 

 

V RÁMCI VÝCHOVNEJ ČASTI bola práca pedagógov zameraná na prácu v jednotlivých 

kútikoch: 

 

MULTIMEDIÁLNY KÚTIK 

 Práca v programoch OFFICE 

 Vyhľadávanie na internete  

 Práca s edukačným Software 

 Práca s Bibliou 

 

LITERÁRNY KÚTIK 

 Rozprávky, básne, riekanky – práca s knihou, tvorba projektu zameraného na prezentáciu 

kníh, ktoré si mohli prečítať 

 Aktivita - Kniţnica a v nej plno kníh - práca s obrázkovým materiálom 

 V rámci kútika sa preberala téma Správanie sa na kultúrnych podujatiach  

 Návšteva mestskej kniţnice 

 

KÚTIK MONTESSORI 

 Práca na aktivitách umoţňuje deťom pohybovať sa, dotýkať, manipulovať, skúmať  a 

objavovať prostredníctvom didaktických pomôcok 

 Poskytuje slobodu vybrať si vlastnú aktivitu bez zbytočného zásahu dospelého 

 Deti získavajú poznatky a základy z praktického kaţdodenného ţivota, základy 

z matematiky, jazyka, botaniky, zoológie a zemepisu 

 Didaktické pomôcky zapájajú do aktivity všetky zmysly, rozvíjajú motoriku, 

vykonávajú základné cvičenia inteligencie – dieťa sa učí rozlišovať, selektovať, 

porovnávať, abstrahovať, klasifikovať 

 
ODDYCHOVÝ A HRACÍ KÚTIK 

 Spoločenské a zábavné hry v miestnosti 

 Hry na dvore a v prírode v kaţdom ročnom období 

 Voľný program podľa záujmu detí 

 Sledovanie televízie, videa a DVD filmov 

 Návšteva OC Madaras Spišská Nová Ves, MAX Poprad, OPTIMA Košice 

 Prehliadka ZOO Košice, ZOO Spišská Nová Ves 
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 Zapojenie sa do práce a vystúpení v ZUŠ v Spišskej Novej Vsi 

 Účasť na oslavách Medzinárodného dňa detí – akcia MESTO DEŤOM 

 Svadba a svadobné zvyky 

 

Múzeá, galérie 

 I., II. a III. reprezentačný ples ALŢBEŤÁKOV 

 Víkendové pobyty v mestách, odkiaľ deti pochádzajú v rámci projektu STROM MÔJHO 

ŢIVOTA 

 Návšteva rádia LUMEN 

 Kaţdoročná účasť na Trhu ľudových remesiel 

 Návšteva kultúrnych pamiatok – hradov, zámkov (Zvolen, Krásna Hôrka, Betliar, 

Dardanely Markušovce, Bardejovské kúpele - skanzen), múzeí, kostolov 

 Prehliadka jaskýň – Domica, Belianska, Ochtinská aragonitová jaskyňa 

 

Divadlá, kiná 

 Účasť na detských a mládeţníckych filmových a divadelných predstaveniach 

 

Iné(súťaže) 

 Vedomostné kvízy a súťaţe počas voľných dní a popoludní 

 

 

MUZIKOTERAPEUTICKÝ KÚTIK 

 Hra na gitare 

 Nácvik detských piesní a básní 

 Hudobno-pohybové kreácie, spájanie pohybu a hudby 

 Nácvik piesne s pouţitím doprovodných hudobných nástrojov 

 Vystúpenia na koncerte s názvom Môj najmilší koncert,  poriadaný organizáciou Úsmev 

ako dar  

 Vystúpenia pri príleţitosti Dňa matiek, v októbri pri príleţitosti mesiaca Úcty k starším 

 Účasť na festivaloch a koncertoch rôznych speváckych skupín (Kristína - víťazka 

Eurosong 2010, Espe,  Anonym, Rozmarín) 

 Musíš mať nádej - tanečný program pre verejnosť 

 Diskotéky a zábavy (silvestrovský a fašiangový program) 

 

KÚTIK PRE PRAKTICKÝ ŽIVOT 

 Rôzne výrobky z papiera, dreva, hliny, plastelíny, skla, koráliek, plodov zeme. Tieto 

poslúţili ako darčeky pri rôznych príleţitostiach, pre sponzorov, mnohé z deti ich 

poslali svojim rodičom. Okrem toho tieto výrobky slúţia na výzdobu priestorov KS – 

išlo o zimnú, jarnú, letnú a jesennú výzdobu. 

 V rámci kútika pre praktických ţivot sa klienti zapájali do nakupovania, jarného 

upratovanie na dvore, úpravu ubytovacích priestorov 

 K praktickému ţivotu patrila aj práca v kuchyni – príprava jednoduchých jedál 

a múčnikov k olovrantu, slávnostné prestieranie stola pri rôznych príleţitostiach 
 

BIBLIOTERAPEUTICKÝ 

 V rámci tohto kútika sa pracovalo s klientmi podľa práve prebiehajúceho liturgického 

obdobia. Boli pre nich pripravené rôzne aktivity, do ktorých sa mohli zapojiť- napr. 

pôstna aktivita, veľkonočná, adventná, vianočná     

 Účasť na kríţovej ceste v prírode  
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 Účasť na svätej omši za účasti deti v piatok a v nedeľu – zapojenie sa do aktivít vo 

farnosti – spev v zbore pre deti, kreslenie do kroniky, príprava liturgických čítaní 

 Odpustová slávnosť Nepoškvrnené Srdce Panny Márie – zasvätená kaplnka krízového 

strediska 

 Účasť na púti v Levoči na Mariánskej hore 

 Účasť na gréckokatolíckej liturgii v chráme Premenenia Pána v Spišskej Novej Vsi 

 Vianočné programy  

 

HOBBY KLUB A INÉ ŠPORTOVÉ AKTIVITY 

 Zimné športy – sánkovačka, lyţovačka, guľovačka, hry v snehu 

 Jarné prázdniny – lyţovačka vo Vysokých Tatrách - aktivity na snehu - stavanie 

snehuliaka, sánkovanie, spúšťanie sa na boboch, beh cez prekáţky 

 Letné aktivity - detský "golf" v KS, florball, hry na terase a na dvore: kolky, dribling- 

basketbalovou loptou, futbal, preliezky, hry na detskom ihrisku – šmýkačky, 

preliezačky, detský kolotoč, loptové hry 

 Športové aktivity na dopravnom ihrisku  

 Vychádzka k Rittenbergu, na Blamont, k Hornádu, k Fludru, k Šulerochu, na Matku 

Boţiu a do okolia 

 Cyklotúry, Šarkania šou  

 Stolnotenisový turnaj 

 Spolupráca so Skautmi pri organizovaní víkendových a viacdenných pobytov 

 

 
4. PRÍMESTSKÉ A POBYTOVÉ TÁBORY 

 

Rok 2006 

 Drienica pri Sabinove – týţdňový 

 Prímestský letný tábor 

Rok 2007 

 Tatranská Lomnica – týţdňový 

 Turistické vychádzky do blízkeho okolia 

Rok 2008 

 Vysoké Tatry – Ţdiar – týţdňový 

 Turistické vychádzky do blízkeho okolia 

 Poráčska dolina – jesenné prázdniny 

Rok 2009 

 Račkova dolina – týţdňový 

 Štúrovo – týţdňový  

 Turistické vychádzky do blízkeho okolia 

Rok 2010 

 Oravice – týţdňový 

 Košiarny brieţok – týţdňový 

 Tatranská Lomnica – týţdňový – jarné prázdniny 

 Turistické vychádzky do blízkeho okolia 

 

5. DOBROVOĽNÍCI 

 V roku 2006 sa začal postupne formovať tím dobrovoľníkov. V roku 2007 sa 

dobrovoľníckej práci s deťmi venoval 10 členný tím z radov stredoškolákov, ktorí pravidelne 

v popoludňajších hodinách i počas víkendov veľmi radi prichádzali, ochotne pomáhali pri práci 
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s deťmi v jednotlivých kútikoch a vedeli si veľmi dobre poradiť aj pri pomoci s domácimi 

úlohami. V súčasnosti sa dobrovoľníci deťom nevenujú. 

 

6. PREHĽAD - FINANCOVANIE, GRANTY A PROJEKTY 

 

Názov subjektu, ktorý 

poskytol finančné 

prostriedky 

Účel poskytnutia finančných 

prostriedkov 

Výška 

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Rok poskytnutia 

finančných 

prostriedkov 

MPSVR SR 
Rekonštrukcia objektu pre 

krízové stredisko 
49 791 € 2006 

FSR 

Zakúpenie tepelného 

čerpadla a vybavenie 

krízového strediska 

nábytkom 

23 800 € 

6 141 € 
2006 

VÚC Košice 

Vykonávanie opatrení podľa 

zákona č. 305/2005 O 

sociálnoprávnej ochrane 

a sociálnej kuratele 

20 879 € 2006 

ÚPSVR Lučenec 
Výchovno-rekreačný pobyt 

detí 
6 971 € 2006 

ÚPSVR Spišská Nová Ves 

Zamestnávanie 

znevýhodneného uchádzača 

o zamestnanie 

     1 095 € 2006 

Nadácia SPP 

Program OPORA – 

vybavenie Montessori 

kútika 

2 778 €  2006 

Nadácia pre deti Slovenska 
Zriadenie a zariadenie 

Hobby klubu 
        771 € 2006 

Mesto Spišská Nová Ves 
Príspevok na prímestský 

letný tábor 
166 €  2006 

SPOLU rok 2006  112 392 €  

ÚPSVR Spišská Nová Ves 

Na zamestnávanie 

znevýhodneného uchádzača 

o zamestnanie 

     1 527 € 2007 

VÚC Košice 

Vykonávanie opatrení podľa 

zákona č. 305/2005 O 

sociálnoprávnej ochrane 

a sociálnej kuratele 

 75 749 € 2007 

Mesto Spišská Nová Ves Medzinárodný deň detí  166 € 2007 

Nadácia ORANGE 
Program DARUJTE 

VIANOCE 
528 € 2007 

Nadácia SPP 
Program OPORA – 

Arteterapia v KS 
2 604 € 2007 

Kongregácia Sestier 

Boţského Vykupiteľa 

Na podporu činnosti s deťmi 

a mládeţou – šport, kultúra 
2 490 € 2007 

SPOLU rok 2007  83 064 €  

ÚPSVR SR 

Na zamestnávanie 

znevýhodneného uchádzača 

o zamestnanie 

   193 € 2008 
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VÚC Košice 

Vykonávanie opatrení podľa 

zákona č. 305/2005 O 

sociálnoprávnej ochrane 

a sociálnej kuratele 

57 425 € 2008 

ÚPSVR SR  

Vykonávanie opatrení podľa 

zákona č. 305/2005 O 

sociálnoprávnej ochrane 

a sociálnej kuratele 

63 566 € 2008 

Mesto Spišská Nová Ves 

Vykonávanie opatrení podľa 

zákona č. 305/2005 O 

sociálnoprávnej ochrane 

a sociálnej kuratele 

 3 319 € 2008 

MPSVR SR Integrované detské ihrisko  19 916 € 2008 

Ministerstvo vnútra Prevencia kriminality   1 992 € 2008 

Nadácia EKOPOLIS 
Grantový program Ľudia 

pre stromy 
2 324 € 2008 

RENOVABIS 

Finančné prostriedky na 

zakúpenie motorového 

vozidla FIAT SCUDO  

23 500 € 2008 

Kongregácia Sestier BV 
Dofinancovanie vozidla 

FIAT SCUDO 
11 684 € 2008 

SPOLU rok 2008  183 919 €  

VÚC Košice 

Vykonávanie opatrení podľa 

zákona č. 305/2005 O 

sociálnoprávnej ochrane 

a sociálnej kuratele 

 55 268 € 2009 

ÚPSVR SR  

Vykonávanie opatrení podľa 

zákona č. 305/2005 O 

sociálnoprávnej ochrane 

a sociálnej kuratele 

75 736 € 2009 

Ministerstvo vnútra Prevencia kriminality 1 500 € 2009 

Nadácia pre deti Slovenska Projekt Hodina deťom 5 796 €  2009 

Nadácia ORANGE Projekt DARUJTE  VIANOCE 500 € 2009 

SPOLU rok 2009  138 800 €  

VÚC Košice 

Vykonávanie opatrení podľa 

zákona č. 305/2005 O 

sociálnoprávnej ochrane 

a sociálnej kuratele 

42 986 € 2010 

ÚPSVR SR  

Vykonávanie opatrení podľa 

zákona č. 305/2005 O 

sociálnoprávnej ochrane 

a sociálnej kuratele 

59 100 € 2010 

Ministerstvo vnútra  Prevencia kriminality 3 000 € 2010 

Mesto Spišská Nová Ves 
Vykonávanie opatrení podľa 

zákona č. 305/2005  
1 000 €  2010 

SPOLU rok 2010  106 086 €  

VÚC Košice 

Vykonávanie opatrení podľa 

zákona č. 305/2005 O 

sociálnoprávnej ochrane 

42 987 € 2011 
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a sociálnej kuratele 

ÚPSVR SR  

Vykonávanie opatrení podľa 

zákona č. 305/2005 O 

sociálnoprávnej ochrane 

a sociálnej kuratele 

74 949 € 2011 

SPOLU rok 2011  117 936 €  

 

 

CHARITATÍVNY  PROJEKT  „OPERÁCIA VIANOČNÉ  DIEŤA “ 

 

 Krízové stredisko Alţbetka, n.o. sa od roku 2006 zapájala do projektu Operácia vianočné 

dieťa, ktorý je známy uţ od roku 1993, kedy americká kresťanská nadácia „SAMARITAN´S  

PURSE  INTERNATIONAL“ začala koordinovať zber a distribúciu vianočných darčekov pre 

chudobné detí po celom svete. 

 Kaţdá krabica bola plná prekvapení. Vianočné balíčky boli deťom rozdávané počas 

vianočného programu, ktorý si deti pripravili. Tieţ boli rozdávané deťom mimo krízového 

strediska. Išlo o deti z viacdetných, sociálne slabých rodín a z rodín neúplných.  

 

 
PROJEKT  – SPOLUPRÁCA S BRITSKOU MEDZINÁRODNOU ŠKOLOU V BRATISLAVE 

 

 

 Sluţba blíţnemu – spoločný víkend (výlet na Kláštorisko, účasť na bohosluţbách, výstup 

na veţu, športové popoludnie, spoločný večer spojený s opekačkou, spoločné stravovanie) 

 Nadväzujeme nové priateľstvá – spoločný výlet na Spišský hrad, opekačka v horárni na 

Košiarnom brieţku, spoločná účasť na bohosluţbách a na obede 

 Jesenné stretnutie v horárni na Košiarnom brieţku, výroba adventných vencov 

z prírodného materiálu nazbieraného v lese 

 

 

7.  SPOLUPRÁCA S INÝMI ORGANIZÁCIAMI 

 

V rámci psychologickej pomoci našim klientom sme úzko spolupracovali s  PhDr. 

Štiffelovou, ktorá nám zabezpečovala psychologické vyšetrenia klientov po príchode do 

zariadenia i počas pobytu v zariadení.  

Na veľmi dobrej úrovni bola spolupráca s pracovníkmi sociálneho odboru VÚC 

v Košiciach. 

Taktieţ dobrú spoluprácu sme mali s ÚPSVR v Košiciach,  Spišskej Novej Vsi a iných 

okresoch či krajoch, s Krajským školským úradom v Košiciach a Školským úradom a oddelením 

školstva, mládeţe a športu v Spišskej Novej Vsi. 

Uzatvorili sme zmluvu s KU v Ruţomberku, Univerzitou Konštantína filozofa v Nitre 

a Trnavskou univerzitou o odbornej praxi ich poslucháčov v krízovom stredisku.  

 Rovnako na dobrej úrovni bola spolupráca so školami, ktoré navštevovali klienti KS, so 

špeciálnymi pedagógmi, materskými školami v meste Spišská Nová Ves, s detskými domovmi, do 

ktorých klienti odišli, mestskou políciou a PZ SR.  

 

 


