
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝROČNÁ SPRÁVA - ROK 2016 
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ZÁKLADNÉ ÚDAJE  Názov : BUDÚCNOST, n.o. nezisková organizácia 

    Sídlo : Wilsonovo nábr. 82, 949 01 Nitra 

      IČO : 42052581  

DIČ : 2022478337 

      Kontakt :  telefón : 0908 022 452, 0910 136 365 

mail : buducnostno@gmail.com 

na internete: www.buducnost.eu 

     Štatutárny zástupca : doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD 

     Kontaktné hodiny: pondelok 9:00-13:00  16:30-18:30 

                  utorok 9:00-12:00,  16.00 -17.30 

                  streda 9:00-12:00 

                   štvrtok 9:00-13:00, 16:00-19:00 

                  piatok 9:00-12:00 

 

MIESTO VÝKONU 

BUDÚCNOSŤ, n.o. poskytuje svoje služby ambulantne v Centre poradensko - intervenčných služieb 

(CPIS) pre riešenie závislostí na Wilsonovom nábreží 82 v Nitre. Terénne aktivity organizuje na rôznych 

miestach Slovenska. Spolupracuje s 1. odd. Psychiatrickej nemocnice vo Veľkom Záluží, psychiatrickým 

oddelením Fakultnej nemocnice v Nitre a ďalšími zariadeniami v rezorte zdravotníctva a sociálnych 

služieb. Veľkú časť skupín ponúkame v popoludňajších hodinách, čím prispievame k požiadavkám 

klientov, ktorí zároveň nevypadnú zo života vo svojom prirodzenom prostredí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:buducnostno@gmail.com
http://www.buducnost.eu/


má akreditovanú svoju činnosť od 17.12.2007 rozhodnutím 

MPSVaR č. 28181/2007-1/25, MPSVaR č.17187/2013-

M_OSSODRAK na vykonávanie opatrení sociálno-právnej 

ochrany detí a sociálnej kurately:  

 podľa § 13 ods. 1 a §12 ods.1 písm. c) zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o 

sociálnej kuratele, 

 podľa § 11 ods.1 písm. a),b), c), d), e) a f) zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o 

sociálnej kuratele,  

 podľa § 11 o dst. 2 a odst. 3 písm .b),c),d), 

ochrane detí a o sociálnej kuratele,  

 podľa § 45 odst. 1 zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.  

 

Svoje aktivity vykonáva tiež  podľa § 47 ods. 3 písm. a) prvého, tretieho, štvrtého,  

ôsmeho a desiateho až trinásteho bodu, písm. b) štvrtého bodu, písm. C) prvého a piateho bodu, 

v prostredí podľa § 4 ods. 1, písm. a),b),c) d) zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a 

sociálnej kuratele. 

 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY 

 

BUDÚCNOSŤ, n.o. vo svojej činnosti 

poskytuje na základe svojho štatútu tieto 

druhy služieb pre riešenie závislostí: 

 komplexné programy riešenia 

závislostí v oblasti primárnej, 

sekundárnej, terciárnej prevencie, 

 základné, odborné a špecializované 

sociálne poradenstvo, 

 metódy individuálnej, skupinovej a 

komunitnej sociálnej práce, 

 vzdelávacie programy so zameraním 

na zvyšovanie kľúčových kompetencií 

odborníkov, dobrovoľníkov a členov 

svojpomocných skupín v oblasti 

závislostí. 



CIEĽOVÉ SKUPINY 

 

BUDÚCNOSŤ, n.o. sa vo svojej činnosti zameriava na tieto cieľové skupiny: 

osoby a skupiny ohrozené závislosťou 

 

závislí klienti 

 

abstinujúci závislí klienti 

 

rodinní príslušníci závislých klientov 

 

pracovníci, dobrovoľníci a členovia svojpomocných 

skupín v oblasti závislostí, 

 

verejnosť ako objekt poskytovania informácií k stavu zneužívania psychoaktívnych 

látok v Nitrianskom regióne. 

. 

 

PERSONÁL 

 

Na práci CPIS BUDÚCNOSŤ sa v roku  

2016 podieľali 3 sociálni pracovníci a 1 

právnik a 1 supervízorka. Do aktivít boli 

zapojení aj dobrovoľníci z radov 

abstinentov.  

 

 

 

 



FORMY POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB  

 

V Centre poradensko-intervenčných služieb BUDÚCNOSŤ sme v roku 2016 poskytovali tieto služby: 

1. základné sociálne poradenstvo  

2. špeciálne  sociálne poradenstvo individuálne  

3. špeciálne  sociálne poradenstvo formou skupinovej práce v popoludňajších hodinách:   

 terapeutická skupina BUDÚCNOSŤ 1x týždenne = 50x za rok 

 socioterapeutická  skupina MAJÁK  3x mesačne = 27x za rok 

 svojpomocná skupina A klub Nitra  1x týždenne = 50x za rok 

 skupina pre osoby ohrozené násilím a rodinných príslušníkov závislých osôb 

STROP 1x mesačne = 12x za rok 

Celkovo za rok 2016 sme v organizácii vykonali 1709 intervencií. 

 

4. terénne viacdňové aktivity v spolupráci so svojpomocnou skupinou MAJÁK, o ktoré javia 

klienti CPIS BUDÚCNOSŤ veľký záujem, organizujeme už skoro 20 rokov, ešte pred vznikom 

samostatnej organizácie. Ich  obsahovým zameraním je systémová práca s rodinou v inom prostredí, 

ako domácom, resp. ambulantnom, kde podporujeme zúčastnených členov rodiny k intenzívnej 

práci na sebe, čím pôsobíme na zlepšenie klímy v rodine,  prostredníctvom komunikácie a riešenia 

problémov v rodine spoločne. 

 

názov aktivity obdobie aktivity počet klientov 

Zimná terénna viacdňová 

aktivita 
7.1.2016 - 10.1.2016 36 klientov 

Jarná terénna viacdňová 

aktivita 
28.4.2016 - 1.5.2016 48 klientov 

Letná terénna viacdňová 

aktivita 
28.7.2016 - 31.7.2016 38 klientov 

Jesenná terénna viacdňová 

aktivita 
29.9.2016 - 2.10.2016 37 klientov 

 

 

 

 

 



 5. jednodňové aktivity 

 

 

Deň otvorených dverí 

Deň otvorených dverí sa konal 26.5.2016, súčasťou podujatia bola diskusia a 

neformálne debaty s odborníkmi  a verejnosťou o  problematike násilia 

a závislostí. 

 

Šarkaniáda a vyrezávanie 

z tekvíc 

Podujatie sa uskutočnilo 15.9.2016 pričom sa jej zúčastnilo 73 účastníkov, 

z toho 19 detí. 

 

Mikulášska zábava Podujatie sa realizovalo 5.11.2016 zúčastnilo sa ho 110 účastníkov 

 

Kaviareň pre budúcnosť 

(diskusné fórum) 

Podujatie sa uskutočnilo 9.11.2016, počet účastníkov bol 11 diskutérov. 

 

Vianočný ping-pongový 

turnaj 

Podujatie sa uskutočnilo 9.12.2016, celkovo sa ho zúčastnilo 6 súťažiacich. 

 

Silvestrovský výstup na 

Zobor 

Podujatie sa konalo 31.12.2016 a počet zapojených klientov bol 20. 

 

 

 

 

 

 

 



PREHĽAD POČTU KLIENTOV V ROKU 2016 

 

 

 

UKÁŽKY POZVÁNOK Z VYBRANÝCH PODUJATÍ PRE KLIENTOV A VEREJNOSŤ 
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KOMUNIKÁCIA A OSLOVOVANIE KLIENTOV 

V roku 2016 mala naša webová stránka www.buducnost.eu celkovo 2722 pozretí. Zároveň sa o aktivitách 

prebiehajúcich v centre informovalo aj prostredníctvom profilu organizácie BUDÚCNOSŤ, n.o. na 

sociálnej sieti na internete a prostredníctvom rozosielania informačných e-mailov prostredníctvom e-

mailovej databázy klientov. V neposlednej rade boli vytlačené aj letáky a plagáty a boli distribuované 

v rámci mesta Nitry a aj do okolitých obcí mesta Nitry.    

V rámci oslovenia klientov a zapojenie verejnosti do spoločenskej diskusie sme taktiež realizovali Deň 

otvorených dverí.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REALIZOVANÝ PROJEKT „PORADENSKÉ CENTRUM PRE OSOBY OHROZENÉ 

NÁSILÍM ŠPECIFICKY ZAMERANÉ NA NÁSILIE V KONTEXTE ZÁVISLOSTI“ 

 

V rámci projektu „Poradenské centrum pre osoby ohrozené násilím špecificky zamerané na násilie v 

kontexte závislostí“ v realizačnom období v roku 2016 prostredníctvom operačného Programu SK09 - 

Domáce a rodovo podmienené násilie: "Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých" - "A home must 

be a safe place for everybody" spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho 

rozpočtu Slovenskej republiky, podporeného tiež mestom Nitra, poskytla BUDÚCNOSŤ, n. o. celkovo 143 

intervencií pre 36 klientov. Projektový partner Združenie STORM  

(http://www.zdruzeniestorm.sk/projekty/eu/buducnost-bez-nasilia.htm) poskytol v roku 2016 celkovo 109 

intervencií pre 47 klientov.  

 

V rámci projektu sa realizovali tieto pravidelné intervencie: 

pondelok 9.00 - 13.00 - špecializované sociálne poradenstvo 

utorok 10.00 - 12.00 - právne poradenstvo 

každý tretí štvrtok v mesiaci 16.00 - 18.00 - terapeutická skupina pre osoby ohrozené násilím v kontexte 

závislosti a tiež pre rodinných príslušníkov závislých  

štvrtok 9.00 - 13.00 - špecializované sociálne poradenstvo 

V rámci projektu dňa 23.3.2016 bola zorganizovaná konferencia v Nitre s názvom "Nenásilne o násilí - hovorme o 

právach". Z danej konferencie bol spracovaný aj zborník. Zborník má ambíciu zachytiť najdôležitejšie výstupy z 

konferencie.  

Je verejne dostupný tu: 

http://www.buducnost.eu/fileadmin/obsah/Nenasilne_o_nasili_Zbornik_z_konferencie_Zdruzenie_STORM_Buducn

ost_n.o.pdf  

Ďalšia aktivita projektu bola realizácia Dňa otvorených dverí zorganizovaná 26.mája 2016. Centrum bolo otvorené 

pre širokú aj odbornú verejnosť. Súčasťou podujatia bola diskusia aj neformálne debaty s odborníkmi o problematike 

násilia a závislostí. O 16.oo hodine sa začalo pravidelné stretnutie socioterapeutického A – klubu MAJÁK,  ktorého 

sa zúčastnili aj mnohí záujemcovia o túto tému a tak zažili atmosféru a dynamiku skupiny.  

Z hľadiska zachytenia a oslovenia klientov bola vďaka projektu vytvorená aj webová stránka organizácie 

www.buducnost.eu a tiež bola natočená krátka 7 minutová reportáž o činnosti organizácie, ktorá je obohatená aj 

http://www.zdruzeniestorm.sk/projekty/eu/buducnost-bez-nasilia.htm


o výpovede klientov. Je voľne dostupná na pozretie tu: http://www.buducnost.eu/aktivity/poradenske-centrum-pre-

osoby-ohrozene-nasilim-v-kontexte-zavislosti/ 

V rámci projektu sa realizovali aj mnohé ďalšie aktivity, ktoré slúžili na oslovenie klientov a ich motivovanie 

zúčastňovať sa intervencií a boli to najmä diskusné fóra „Čajovne“ a distribúcia plagátov a informačných letákov.  

Boli kontaktovaní aj psychiatri (emailovou formou a niektorí aj osobne, cca 40 lekárov psychiatrov), ďalej 

psychológovia, obidvom skupinám boli ponúknuté aj informačné plagáty, tiež boli oslovení starostovia a primátori 

okolitých obcí a miest a tiež terénni sociálni pracovníci.         

  

MEDIÁLNE VÝSTUPY A SPOLUPRÁCA 

O svojej činnosti BUDÚCNOSŤ, n.o. pravidelne informuje dostupné médiá, poskytuje tlačové správy 

a informácie o svojich zámeroch . V roku 2016 opakovane participovala na seriáli Rodina v kríze TV 

Centrál Nitra.  

Všetky aktivity BUDÚCNOSŤ, n.o realizuje za podpory Mesta Nitra, Nitrianskeho samosprávneho kraja, 

Úradu vlády SR- odboru grantov EHS a Nórskeho mechanizmu a Ministerstva práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR. Naším podporovateľom ďakujeme. 

 

V roku 2016 sa nám podarilo vytvoriť aj spomínanú reportáž, v ktorej je predstavená organizácia. Video je 

verejne dostupné na stránke organizácie www.buducnost.eu.   

 

 

 

 



PRÍJMY A VÝDAVKY V ROKU 2016 

 

PRÍJMY za rok 2016 v € 

Z podielu zaplatenej dane z príjmov   1 628,84 

Z dotácií 20 648,00 

Ostatné      237,18 

Spolu príjmy 22 514.02 

 

VÝDAVKY za rok 2016 v € 

Zásoby 1 055,55 

Služby 8 999,64 

Mzdy, poistné a príspevky 36 908, 34 

Ostatné 1 708,00 

Výdavky celkom 48 671,53 

Rozdiel medzi výdavkami a príjmami -26 157,51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ukážka práce na terénnej aktivite: závislosť očami našej sympatizantky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jeden z typov letákov, ktoré boli distribuované 

 


