
Výročná 
správa 
2017

S BUDÚCNOSŤOU DO BUDÚCNA



Výročná 
správa 
2017

4 rekondično-rehabilitačné viacdňové 
pobyty s rodinami 

1 oduševnený tím

175 klientov

1 spoločná 

 radosť z úspechov

1 spoločný cieľ dobrej 
budúcnosti pre klientov

53 socioterapeutických 
skupín MAJÁK

51 stretnutí v terapeutickej 
komunite BUDÚCNOSŤ

12 stretnutí rodičovskej 
skupiny

1 tlačová konferencia a 1 

deň otvorených dverí
8 outdoorových aktivít

X brigád s klientmi

11 podujatí (čajovňa, odborné diskusie, ping-pongový 
turnaj, vianočné stretnutie, mikulášsky večer...) 

11 supervízií pracovníkov

1 nový plot 

 a 

 rekonštrukcia priestorov

0 EUR od 
klientov

viacero 
podporovateľov a 

donorov

počet všetkých 
intervencií 2078



O našej 
práci

Centrum poradensko-intervenčných služieb 
BUDÚCNOSŤ vzniklo v septembri v roku 2007 a je 

neziskovou organizáciou. 
Poskytujeme služby zamerané na  komplexné 
programy v oblasti riešenia závislostí a násilia 

 v kontexte závislosti. Naše služby zabezpečuje 
odborný tím zamestnancov a sú pre klientov  

bezplatné. 
Sme akreditovaným subjektom MPSVR SR - Zákon 
 č. 305/2005 Z. z.  o sociálnoprávnej ochrane detí 

 a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, Zákon č. 448/2008 Z. z. 

 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.  
Naše snaženie rozvíjať tému závislosti ocenilo aj 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky a začiatkom roka 2018 nám 
udelilo certifikát spôsobilosti vykonávať výskum 

 a vývoj. 

 BUDÚCNOSŤ, n.o. nezisková organizácia 
sídlo : Wilsonovo nábr. 82, 949 01 Nitra 

IČO : 42052581 
DIČ : 2022478337 

telefón : 0908 022 452 
e-mail : buducnostno@gmail.com 

www.buducnost.eu



O čo nám 
ide?

      Z národnej správy o Stave drogovej problematiky na 
Slovensku v roku 2015 vyplýva, že medzi stimulantmi zohráva 
na Slovensku metamfetamín (pervitín) kľúčovú úlohu pokiaľ ide 

o liečbu, následnú starostlivosť a znižovanie dôsledkov 
užívania drog. Údaje, zbierané pre indikátor TDI (Treatment 

Demand Indicator - dopyt po liečbe), ukázali opakovane 
najvyšší podiel pacientov (43 %) liečených v roku 2014 pre 

závislosť od stimulantov (z nich 98 % pre pervitín). Obdobne 
užívanie pervitínu tvorí najvyšší podiel medzi nelegálnymi 

látkami, ktoré boli dôvodom vyhľadania služieb resocializácie 
(30 %) a napokon nízkoprahové organizácie, zamerané na 
znižovanie následkov užívania drog a ochranu verejného 
zdravia, reportovali do prieskumov NMCD najvyšší počet 

užívateľov pervitínu – 71 % v roku 2014. Varujúcim zistením je 
tiež to, že sa počet klientov s problémom kanabisu, 

vstupujúcich do resocializačných stredísk sa od roku 2007 viac 
ako zdvojnásobil, z 27 na 65. Osobitne sa zvýšil podiel denných 
užívateľov kanabisu a dosiahol historicky najvyššiu úroveň, ak 

pred desiatimi rokmi bol podielu užívateľov kanabisu 
konzumujúcich marihuanu denne alebo takmer denne 58% 

a 26%-tný podiel predstavovali užívatelia marihuany 
 s nižšou frekvenciou, v roku 2014 podiel intenzívnych 

konzumentov reprezentoval 69 % a užívatelia s nižšou mierou 
užívania reprezentovali 16 %. Tento stav poukazuje na nutnosť 
práce s deťmi a mládežou v preventívnych aktivitách.Riešenie 
tejto situácie komplexným prístupom je aktuálnou a naliehavou 

témou, na ktorú reaguje Národná protidrogová stratégia 
Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013 – 2020 (ďalej len 

NPS), ktorá zohľadňuje nové prístupy a venuje sa novým 
problémom a potrebám, ktoré sa v ostatných rokoch 

identifikovali v SR.Jednou z ambícií tejto stratégie je vytvoriť 
 a rozšíriť integrované modely starostlivosti, ktoré pokrývajú 

potreby súvisiace s duševnými a/alebo telesnými zdravotnými 
problémami, rehabilitáciu a sociálnu podporu, na účely 
zlepšenia zdravotnej a sociálnej situácie, opätovného 

sociálneho začlenenia problematických a závislých užívateľov 
drog vrátane užívateľov postihnutých komorbiditou. Pre 

zabezpečenie efektívnosti NPS by sa mali vždy, keď to bude 
možné a v rámci príslušných právomocí využívať 
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existujúce nástroje a inštitúcie pôsobiace v drogovej 
problematike relevantné pre kľúčové aspekty tejto stratégie, 

vrátane mimovládnych neziskových organizácií, a to tak 
v rámci SR ako aj v rámci medzinárodnej spolupráce. Na 

uvedené ciele reaguje naša snaha, ktorá prináša inovatívne 
prvky a chce naplniť ideu multidisciplinárneho prístupu 

a komplexných intervencií v celom procese riešenia 
závislostí.Závislosť v rodine prináša zmeny do fungovania 
celého systému. Rodina je kontextom, v ktorom závislé 
správanie vzniká, prebieha a udržuje sa, má zmysel aj 

v celom procese úzdravy, ovplyvňuje aj reintegráciu závislého 
člena do rodiny a spoločnosti. Skúsenosti a výskumy 

dokazujú, že centrovanie pozornosti na„označeného“ člena 
rodiny nezachytí komplexne celý rad problémov, ktoré závislé 

správanie produkuje dlhodobo 
v najbližšom okolí. Práca s rodinou je potrebná i v následnej 

starostlivosti, resp. v doliečovacom procese, ktorý trvá 
roky.Komplexne poskytované služby pre riešenie závislostí 
vyžadujú predliečebné poradenstvo, liečebné intervencie 

i následnú resocializačnú starostlivosť.Informácie týkajúce sa 
opatrení a reakcií na aktuálnu situáciu v indikátore redukcia 

dopytu po drogách používajú terminológiu : prevencia, liečba, 
reintegrácia.V tomto procese koncentrujú pozornosť nielen 
na samotného užívateľa/závislého, ale na celý jeho rodinný 

systém. Pracujú s akcentom na dlhodobé intervencie 
v predliečebných a následných socioterapeutických 

i svojpomocných aktivitách, teda na jednotlivé aspekty 
procesu zmeny, ktorú klienti a ich rodiny postupne prijímajú. 
Sú efektívnejšie a reagujú na nový model riešenia závislostí, 

ktorý sa opiera o vedecké poznatky o drogových 
závislostiach, liečbe, klientoch a ich potrebách. Kým v starom 
modeli rezidenčná liečba bola egocentrickou entitou, v novom 

modeli je súčasťou kontínua liečby. Svoje miesto tu majú 
predliečebné intervencie ako aj intervencie liečebné a 

poliečebné. Podľa Kalinu (2001) pritom nie je dôležitý čas 
zotrvania užívateľa v jednom programe, ale včasná 

intervencia a jeho udržanie v kontínuu služieb. Zdôraznenie 
kontinuity psychosociálnych a sociálnych zmien v celom 
procese liečby a starostlivosti je zvlášť dôležité, pretože 

zefektívňuje proces riešenia závislostí. 
O tom, že toto prepojenie na Slovensku zanedbávame, 

svedčí viac ako polovica klientov (52 %), vstupujúcich do 
liečby opakovane. (z národnej správy NMCDA, 2015)

doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD.
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Tím 

doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD. dlhoročne pôsobila ako 
riaditeľka Ústavu sociálnych štúdií a liečebnej pedagogiky a 

vysokoškolská učiteľka na Katedre sociálnej práce 
Pedagogickej Univerzity Komenského v Bratislave. V oblasti 

sociálnej práce sa profiluje v oblasti riešenia závislostí. Je 
autorkou viac ako 100 vedeckých a odborných statí z oblasti 

komunitnej sociálnej práce, sociálneho poradenstva a 
resocializácie. Je úspešnou riešiteľkou viacerých úspešných 

vedeckých projektov k resocializácii závislých, delikvencii 
mládeže a vzdelávania. Pracovala v Psychiatrickej nemocnici 
vo Veľkom Záluží v terapeutickej komunite pre závislé osoby, 

ktorú spolu s tímom odborníkov zakladala. V súčasnosti 
 odborne garantuje Centrum poradensko-intervenčných 

služieb BUDÚCNOSŤ v Nitre, ktoré ako akreditovaný subjekt 
zabezpečuje špecializované sociálne poradenstvo v oblasti 
závislostí a násilia v kontexte závislostí. Rozvíja systémovú 
prácu so závislými osobami a ich rodinami. Angažuje sa tiež 

 v oblasti sebarozvoja študentov a pracovníkov 
v pomáhajúcich profesiách. Je akreditovanou supervízorkou 
v sociálnych službách, členkou profesijnej rady Slovenskej 

komory SP a ASP.

PhDr. Petra Balážiová, PhD. v roku 2003 ukončila 
vysokoškolské štúdium na UK Bratislava v oblasti sociálna 

práca. Viac ako  14 rokov pracovala v Psychiatrickej nemocnici 
Veľké Zálužie na pozícii sociálny pracovník, kde poskytovala 

sociálne poradenstvo, . Už 10 rokov pôsobí ako vysokoškolský 
pedagóg. Je akreditovanou supervízorkou v sociálnych 

službách.  
Mgr. Martina Hagarová v roku 2007 ukončila vysokoškolské 
štúdium na Trnavskej univerzite v odbore psychológia. Počas 
štúdia pracovala v občianskom združení  Pomoc obetiam 

násilia na pozícii psychologický asistent. Má šesťročnú prax v 
Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a 

prevencie. 
Mgr. Kristína Langheiterová ukončila štúdium v odbore 

„Sociálna práca“  na UKF v roku 2004, pôsobila v neziskovom 
sektore na pozícii sociálny pracovník a koordinátor Detskej linky

záchrany, v Krízovom stredisku pre týrané, zneužívané a 
zanedbávané deti. 
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V roku 2007 získala osvedčenie Asociácie supervízorov 

a sociálnych poradcov o absolvovaní vzdelávania 
„Terénna sociálna práca s dysfunkčnou rodinou“  
Mgr. Ingrid Fridrichová pracovala v neziskovej 

organizácii BUDÚCNOSŤ na pozícii sociálny pracovník, 
naďalej je s organizáciou v spolupráci. Už počas 

vysokoškolského štúdia sa venovala problematike 
marginalizovaných skupín v oblasti väzenského 

systému a resocializácie odsúdených po výkone trestu 
odňatia slobody v rámci probácie. 

Bc. Alexandra Kaňuchová – pracuje v neziskovej 
organizácií BUDÚCNOSŤ na pozícií asistent sociálnej 
práce. Z hľadiska ďalšieho vzdelávania sa zúčastnila 
vzdelávacieho pobytu  v resocializačnom zariadení 

Road Tomky. Taktiež absolvovala teoretický  aplikačný 
výcvik v oblasti Harmreduction. 

Mgr. Veronika Palatická je zamestnancom neziskovej 
organizácie BUDÚCNOSŤ na pozícii asistent 

sociálneho pracovníka. V roku 2009 ukončila štúdium 
na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, odbor 

sociálna práca so zameraním na poradenstvo. Počas 
štúdia pracovala pre telekomunikačnú spoločnosť na 
manažérskej pozícii, kde viedla a riadila predajný tím. 
V roku 2015 pracovala v projekte PRINED na pozícii 

sociálny pedagóg. 
 Mgr. Anna Minárová je právníčka a má dlhoročné 

skúsenosti s právnym poradenstvom pre osoby ohrozené 
násilím a právnym poradenstvom v kontexte problémov 

v rodinách.
Anna Fülöpová - pracuje v organizácií v oblasti 

účtovníctva a financií 
PhDr. Martin Lulei, PhD. je sociálny pracovník, 
výskumný pracovník, supervízor, vysokoškolský 

pedagóg, lektor. Profilovo sa venuje nasledovným 
prioritným témam: sociálna práca v trestnej justícii 

a forenzná sociálna práca, trestná politika, 
restoratívna justícia, probácia a mediácia v trestných 
veciach, kriminalita a delikvencia mládeže, domáce 

násilie, rodovo podmienené násilie a násilie páchané 
na ženách, závislosti.  

 



2 0 1 6  Y E A R B O O K

Tím

 
Absolvoval napr. krátkodobý terapeutický výcvik, supervízne 
výcviky, kurz mediácie, práce s obeťami trestnej činnosti a i. 

Pôsobil na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky, tiež ako externý lektor Justičnej 

akadémie. Je autorom približne 50 odborných publikácií 
vydaných v SR a v zahraničí. 

Andrej Šmida - je požiarnik a športovec, v organizácií 
BUDÚCNOSŤ vedie outdoorové aktivity. 

Ďakujeme aj ďalším dobrovoľníkom a laickým vedúcim skupín 
za angažovanie sa v organizácií.  

Mgr. Stanislav Morávek pracuje v neziskovej organizácií 
BUDÚCNOSŤ na pozícií podpora komunikácie organizácie 

s verejnosťou. Viacero rokov  pôsobí v mimovládnom sektore 
zameranom na sociálne a verejnoprospešné služby, v ktorom 
sa špecializoval na projektovú činnosť, získavanie finančných 

zdrojov a vedenie (mentorovanie) dobrovoľníkov.  
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Centrum poradensko-intervenčných služieb 
BUDÚCNOSŤ sa venuje   

nasledovným cieľovým skupinám: 
a) osoby a skupiny ohrozené závislosťou 

b) závislí klienti 
c) abstinujúci závislí klienti 

d) rodinní príslušníci závislých klientov 
e) pracovníci, dobrovoľníci a členovia 

svojpomocných skupín v oblasti závislostí 
f) verejnosť ako objekt poskytovania informácií 

 k stavu zneužívania psychoaktívnych látok najmä 
v Nitrianskom regióne 

a poskytuje nasledovné služby: 
- špecializované sociálne poradenstvo, ktoré sa 
realizuje individuálne, skupinovo, cez telefón, 

online poradenstvom 
- právne poradenstvo 

- výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 
 a sociálnej kurately v súlade so zákonom 
 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej 

kuratele č. 305/2005 Z.z. 
- poradenstvo pre osoby ohrozené násilím 

 v kontexte závislostí 
- rehabilitačno - rekondičné pobyty pre celé rodiny 

- rôzne besedy a diskusie 
- outdoorové aktivity 

- realizovanie vlastných kultúrno-spoločenských 
podujatí a tiež ich navštevovanie s komunitou 

- vzdelávacia a osvetová činnosť 
- mentoring študentov sociálnej práce, ktorí 
 v centre vykonávajú svoju odbornú prax na 

základe zmluvy s UKF Nitra o výkone odbornej 
praxe študentov a mentoring dobrovoľníkov 
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Centrum poradensko-intervenčných služieb 
BUDÚCNOSŤ sa opiera o metódy komunitnej 

sociálnej práce. Práve pri práci s klientom, ktorý je 
závislý alebo je ohrozený závislosťou, alebo 
rodinným príbuzným sa osvedčuje práca s 

komunitou. Z toho dôvodu v centre bežia nasledovné 
komunity: 

- terapeutická komunita BUDÚCNOSŤ 
Táto komunita sa stretáva pravidelne v pondelok. Je 

vedená sociálnymi pracovníkmi s dlhoročnými 
terapeutickými výcvikmi. Komunita pracuje s vlastnou 

dynamikou, má svoje pravidlá. Vyžaduje sa v nej 
intenzívna práca na sebe. Jej program pozostáva 
zo skupiny, pracovných aktivít, zapájanie sa do 

kultúrnych akcií a športových podujatí (v pondelok 
večer je pravidelný basketball), účasťou na 

rehabilitačno-rekondičných pobytoch, často je 
požadované vedenie denníka. Zneužívanie 

psychoaktívnych látok alebo gamblovanie, či iné 
nelátkové formy závislostí sú v danej komunite 

vylúčené. Je potrebné zdôrazniť, že komunita čerpá 
svoju silu z nej samej, zo vzťahov v nej, z interakcií 

členov, z ich skúseností. Terapeut je akýmsi 
"sprievodcom" úzdravy, avšak skutočným terapeutom 

sa stáva klient sám a taktiež mu podporu 
zabezpečujú iní klienti.      

- socioterapeutická skupina MAJÁK 
Je to komunita fungujúca na princípoch svojpomocnej 
skupiny. Nachádzajú sa v nej klienti, ktorí už dlhšou 
dobu abstinujú a taktiež sú v nej aj rodinní príbuzní. 

Avšak centrum sa drží modelu sprevádzania klientov 
odborníkom, a preto aj v tejto komunite pracujú 

viacerí sociálni pracovníci s poradenskými 
skúsenosťami a praxou. Komunita sa stretáva 
pravidelne vo štvrtok a aj ona má pestrú náplň 

pozostávajúcu zo stretnutia v skupine, cez účasť na 
rehabilitačno-rekondičných pobytoch, účasť na 
tvorivých dielňach, brigádach a outdoorových 

aktivitách. 
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- skupina rodinných príslušníkov STROP 
Je to skupina, ktorá je tvorená z rodinných príslušníkov 

(a blízkych osôb) osôb so závislosťou. Je to 
mimoriadna skupina a má veľmi pozitívny ohlas. 
Taktiež je vedená odborníkmi. Okrem vytvárania 

rôznych stratégií zvládania (copingu) situácie v rodine, 
ktorej je člen závislý, má aj funkciu katarzie, úľavy 

 z vyjadrenia a zdieľania toho, čo je deštruktívne. Má 
funkciu podpory a funkciu prevencie zmanipulovania, 
vydierania závislým členom. V niektorých prípadoch 

zasa opačne plní funkciu vzbudenia záujmu 
 o závislého člena a najmä správneho postupu podpory 

a participácie na liečbe.     
- sociálnovýchovný program pre deti ZMENA 

Je to program určený pre deti, ktoré sú ohrozené, 
experimentujú alebo zneužívajú psychoaktívne látky. 
Je vedený odborníkmi. Skupina sa stretáva v stredu. 

Odborníci v nej spolupracujú s rodičmi, školami, 
lekármi, ÚPSVaR a ďalšími subjektami. 

- skupina osôb ohrozených násilím v kontexte 
závislosti 

Je to skupina, ktorá je veľmi špecifická. Tvoria ju klienti, 
ktorí sú alebo boli ohrozovaní závislými partnermi, či 
rodičmi, deťmi.... Ohrozovaní v zmysle násilia a to už 

 v jeho najrozličnejších formách. V tejto skupine 
zohráva aj veľkú úlohu právnička a zabezpečené 

právne poradenstvo pre klientov.  
- skupina A-klub 

Je to skupina dlhodobo abstinujúcich, ktorá sa stretáva 
v utorok a je sprevádzaná laickým vedúcim. Je to 

skupina zameraná skôr na aktívne trávenie voľného 
času, spoločné zdieľanie životných situácií. Zohráva 

dôležitú úlohu v doliečovacom procese a vytvára akési 
"hniezdo" istoty a opory.   

ProgramProgram
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Hlavné 
aktivity 

2017

rodičovská skupina - 12 stretnutí 
socioterapeutické skupiny MAJÁK - 53 stretnutí 

terapeutická komunita BUDÚCNOSŤ - 51 stretnutí 
rekondično - rehabilitačné pobyty:  

 
zimný rekondično-rehabilitačný pobyt v Jasenskej 

Doline 4.1.2017 - 8.1.2017 (18 klientov) 
jarný rekondično-rehabilitačný pobyt v Hriňovej 

20.4.2017 - 23.4.2017 (23 klientov) 
letný rekondično-rehabilitačný pobyt v Jedľových 
Kostolanoch 27.6.2017 - 1.7.2017 (30 klientov) 

jesenný rekondično-rehabilitačný pobyt v Lazoch pod
Makytou 5.10.2017 - 8.10.2017 (33 klientov) 

8.2.2017 Čajovňa pre BUDÚCNOSŤ - diskusné fórum (23 
účastníkov)
8.3.2017 Prechádzka po Zobore (4 klienti)
12.4.2017 Čajovňa pre BUDÚCNOSŤ - diskusné fórum (17 
účastníkov)
14.4.2017 Veľkonočný ping-pongový turnaj (6 účastníkov)
15.4.2017 Veľkonočný výstup na Zobor (6 klientov)
28.4. - 30.4.2017 Sebaskúsenostný workshop pre 
abstinujúcich závislých rodičov (17 klientov - rodičov) 
Workshop bol zameraný na obnovu funkčných vzťahov
v rodine, komunikáciu v rodine a vytvorenie zdravého 
prostredia pre rozvoj všetkých členov rodiny najmä detí.  
8.5.2017 Komunitný pracovný deň s varením gulášu (21 
klientov)
21.5.2017 Výstup na Žibricu (8 klientov)
18.6.2017 Turistický deň: výstup na Dražovský kostolík (12 
klientov)
23.6.2017 Komunitný deň: spoločná návšteva divadelného 
predstavenia v DAB Nitra (Štefánik - slnko v zatmení) (14 
klientov)  
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Hlavné 
aktivity 

2017

21.9.2017 „10 rokov s budúCNOSŤOU“ – dňa 21.9.2007 
bola založená organizácia BUDÚCNOSŤ,n.o. Práve 
21.9.2017 to bolo práve 10 rokov. V tento deň sa realizoval 
nasledovný program: 
10:00 - 11:00 tlačová beseda 
(zhodnotenie 10 ročného fungovania a zahájenie realizácie 
nového projektu s názvom "Rozšírenie služieb a 
zefektívnenie intervencií v procese práce so 
závislým klientom a jeho rodinou v kontexte komplexnej 
starostlivosti") 
11:00 - 13:00 "otvorené dvere" organizácie 
(prezentácia fotografií z činnosti za posledných 10 rokov, 
prezentácia krátkej reportáže o organizácii, občerstvenie, 
priestor pre osobné rozhovory) 
13:00 - 14:30 odborná diskusia na tému závislostí a násilia 
páchaného v kontexte závislostí 
16:00 - 18:00 pre verejnosť otvorená svojpomocná skupina 
abstinentov MAJÁK 
s účasťou Braňa Jobusa a ďalších zaujímavých hostí 
(Branislav Jobus je slovenský spevák, hudobník a 
spisovateľ, do povedomia sa dostal najmä ako líder 
hudobných skupín Karpatské chrbáty a Vrbovskí víťazi) 
14.10.2017 Turistický deň: výstup na Pliešku (7 klientov)
25.10.2017 Social Active Day: Pracovníci poisťovne 
Kooperatíva a.s. si tento rok vybrali našu organizáciu a 
prišli nás podporiť ich dobrovoľnou prácou. Okrem 
zveľaďovania vonkajších priestorov sa uskutočnilo aj 
spoločné varenie gulášu a posedenie, pri ktorom sme si 
spoločne vymieňali skúsenosti s prácou s ľuďmi. V mene 
celej organizácie ďakujeme všetkým zúčastneným aj 
zapojeným klientom za ich čas a ochotu pomáhať. Veľká 
vďaka patrí spoločnosti Kooperativa a.s. za ich vecné 
dary,ktoré nám venovali na skvalitnenie našej činnosti.
9.11.2017 Komunitný deň: spoločná návšteva divadelného 
predstavenia DAB v Nitre (Zaľúbený Shakespeare) (15 
klientov)
19.11.2017 Turistický deň: túra zo Starej Huty na Veľký 
Inovec (10 klientov)
2.12.2017 Mikulášsky slávnostný večer (viac ako 100 
účastníkov)
7.12.2017 Vianočné tvorivé popoludnie (7 klientov)
17.12.2017 Výlet na Oponický hrad (10 klientov)
30.12.2017 (pred)Novoročný výstup na 
Zobor spojený s varením kapustnice (40 klientov)  
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Klienti
,,Vo štvrtok 21.9. 2017 sme mali v organizácii BUDÚCNOSŤ, 

n.o. deň ako vymaľovaný. Oslava 10 výročia fungovania 
BUDÚCNOSTI, n.o. bola skvelá. A bolo čo rekapitulovať. 

Fotografie, video, to všetko si mohli účastníci pozrieť. Bohatá, 
zmysluplná 10 ročná činnosť zlepšujúca kvalitu života rodín 
závislých ľudí. Klobúk dolu pred tými, čo sa o to mravenčou 
prácou pričiňujú.Nielenže prišli pozrieť novinári, no aj lekári, 

psychológovia, terapeuti, riaditeľka nemocnice, primárka a iní 
vzácni hostia. Centrum poradensko - intervenčných služieb sa 

tešilo z ich prítomnosti. Toto využilo na ešte lepšie 
prepojenie centra s ďalšími inštitúciami a osobami. Diskusia 
o ešte lepšom fungovaní práce s klientom na báze závislostí, 
bola veľmi zaujímavá. Prúdilo tam veľa optimizmu a dôvery vo 
vlastné sily a nápadov ako ešte zlepšiť plne funkčné centrum 
 a pomáhať tým, ktorí to potrebujú. A na záver svojpomocná 
skupina MAJÁK privítala verejnosť na svojom klube aj hosťa 

Branislava Jobusa, hudobníka a spisovateľa detskej literatúry. 
Priniesol elán, silu, odhodlanie byť čistým. Porozprával 

o knihách, zaspieval. Každá pieseň mala svoj príbeh. Braňo 
ako abstinujúci závislý ukázal na svojom živote ako sa plnia 

vlastné SNY. Jeho prítomnosť, jeho príklad sú silnou 
motiváciou ako na to. Ako pekne žiť. AKO SA TO DÁ. Byť 

šťastným. Bez alkoholu, drog, liekov a hier. Čistý život nemá 
obdoby. Je unikátny, ak si ho vyberieme. Otvára všetky 

možnosti sebarealizácie, naplnenia a spokojného života rodín. 
Je ako čistá voda v potoku, kde si umyješ boľavé nohy. Zneje 
ako neskutočný zvuk zvonu, o ktorom Braňo píše. A nielen to, 

má taký aj doma v obývačke. ĎAKUJEME! Prajeme 
BUDÚCNOSTI, n.o.  veľa síl, energie a naplnenia zo 

zmysluplnej práce, ktorá zachraňuje rodiny a zlepšuje ich 
každodennný život."  

klientka Gabriela  

Reflexie od klientov
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Klienti

Spomínam na hviezdy 

Chcel som byť hviezdou, 
čo žiari na oblohe aj cez deň. 

Chcel som byť kométou 
- žeravým chvostom vymetať kúty neba. 

Ale sťa meteor strmhlav zhora som padol 
a ohňom hanby som zhorel do tla. 

Smiešne... Aj počas letu som stále tajne veril, 
že po dopade sa zmením na ušľachtilý kov. 

Dlho, veľmi dlho som sa zviechal zo dna, 
z čiernych sadzí smútku, bolesti a strachu. 

Nakoniec sťa bájny vták Fénix 
zakúsil som trpkú bolesť zrodu. 

A teraz? Učím sa kráčať po zemi. 
Ba sem-tam už aj krídlami mávam. 

A niekedy, hoc aj s bázňou, zdvihnem zrak, 
s obdivom hľadím na hviezdy a... spomínam. 

klient Juraj
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"PR" V roku 2017 mala naša webová stránka 
www.buducnost.eu celkovo 2692 pozretí. Zároveň sa 

o aktivitách prebiehajúcich v centre informovalo aj 
prostredníctvom profilu organizácie BUDÚCNOSŤ, 

n.o. na 
sociálnej sieti Facebook, v ktorej máme ukazovateľ 

"prirodzený dosah" priemerne 400 ľudí na príspevok. 
O aktivitách sa informuje aj prostredníctvom 

rozosielania informačných e-mailov 
databáze 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 
zapojenia verejnosti do spoločenskej diskusie sme 
taktiež realizovali Deň otvorených dverí a tlačovú 

konferenciu dňa 21.9.2017.  
Zároveň sa v priebehu roku 2017 vydalo viacero 
tlačových správ, zrealizovalo sa viacero reportáží 
a vytvoril sa jeden kratší dokument so zapojením 
klientov ku príležitosti 10. výročia organizácie.    
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Najdôležitejšie 
 projekty

Názov projektu: Rozšírenie služieb a zefektívnenie intervencií 
 v procese práce so závislým klientom a jeho rodinou v kontexte 

komplexnej starostlivosti 
 

Projekt reaguje na  jednotlivé ustanovenia Zákona 305/2005 Z.z. 
v znení ďalších  predpisov k podpore  výkonu opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na komunitnej 
úrovni a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí 

s prepojením na Akčný plán národnej protidrogovej stratégie 
Slovenskej republiky na obdobie 2013-2020. Cieľom projektu je 
vytvorenie nových služieb, rozšírenie a inovácia poskytovaných 

služieb, ktoré prispejú k zefektívneniu intervencií v kontexte 
komplexnej starostlivosti o deti a plnoleté osoby ohrozené 

závislosťou, závislé osoby a ich rodiny a blízke osoby. Aktivity 
smerujú do rozšírenia a inovácie doterajších činností a rozvoja 
nových foriem práce s cieľovou skupinou. Ich  východiskom sú 

najnovšie vedecké národné i medzinárodné zistenia  efektívnych 
postupov v preventívnych, intervenčných a resocializačných 

stratégiách pre  riešenie drogových a iných závislostí. 
 

Cieľovou skupinou projektu sú: 
 

deti, plnoleté osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia 
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately; 

subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany 
 a sociálnej kurately; 

zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti 
sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore 

 
Miestom  realizácie je Centrum poradensko-intervenčných 

služieb BUDUCNOSŤ, na Wilsonovom nábreží v Nitre. 
 Časové obdobie realizácie projektu: 09/2017 – 08/2021. 

 
"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho 

sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 
 a tiež za podpory Mesta Nitra." 
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Najdôležitejšie 
 projekty

Výzva: 
 

OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 - Podpora výkonu opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom 

prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných 
závislostí 

 
Hypertextový odkaz na webovú stránku výzvy: 

https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy/op- 
lz-dop-20164.2.101 

 
Prioritná os: 4. Sociálne začlenenie 

 
Investičná priorita: 4.2. Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, 

trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej 
starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu 

 
Zameranie projektu: Dopytovo-orientovaný projekt 

 
Hypertextový odkaz na webovú stránku ESF: www.esf.gov.sk
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Najdôležitejšie 
 projekty

Názov projektu "Poradenské centrum pre osoby ohrozené 
násilím špecificky zamerané na násilie v kontexte závislostí" 

 
 Projekt vznikol v rámci 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, 

podporený tiež mestom Nitra, ktorého prijímateľom je nezisková 
organizácia BUDÚCNOSŤ. Výška nenávratného finančného 

príspevku 
zo strany Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu 

SR bola 54 360 EUR a výška príspevku zo strany mesta Nitra 
bola 6 040 EUR. Obdobie realizácie projektu bolo 20.07.2015 - 

30.04.2017 
 

Organizácia BUDÚCNOSŤ, n. o. s projektovým partnerom o.z. 
STORM poskytli v rámci projektu presne 460 zásahov 131 

používateľom služieb v 125 prípadoch. Za týmito silnými číslami 
sú rôzne životné príbehy našich klientov, ktorí trpia a bojujú 

so závislosťami a násilím. Vďaka realizácii projektu sa ich život 
dostal do lepšej situácie prostredníctvom odbornej pomoci 

 a zásahov poskytovaných v centre a v ich prirodzenom 
prostredí. 

Link na zverejnenú zmluvu v Centrálnom registri zmlúv: 
 

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2031236&l=sk 
 

Odkaz na webové sídlo EEA grants: www.eeagrants.org   
 

Odkaz na web stránku Grantov EHP a Nórska: http://www.norwaygrants.sk 
 

PARTNERI PRIJÍMATEĽA PROJEKTU 
Prijímateľ projektu má dvoch partnerov. Prvým partnerom je Združenie STORM a sídli na 

Nedbalovej 17 v Nitre. Pozrite sa prácu nášho partnera v projekte: 
http://www.zdruzeniestorm.sk/projekty/eu/buducnost-bez-nasilia.htm 

Druhým partnerom prijímateľa projektu je Mesto Nitra. Mestský úrad Nitra sídli na 
Štefánikovej triede 60 v Nitre. Na linku sú informácie o projekte zo strany partnera: 

https://www.nitra.sk/zobraz/obsah/18680



V neposlednej rade chceme zo srdca poďakovať nášmu 
stálemu podporovateľovi  

Nitrianskemu samosprávnemu kraju 

taktiež nášmu stálemu podporovateľovi 
a partnerovi v projekte 

 
Mestu Nitra  

 
 

a ďalším podporovateľom a donorom 
 

Ďakujeme

ďakujeme aj darcom 2%





Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej 
obsiahnutých 

V súlade s § 9 ods. 2 písm. c) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 
v znení neskorších predpisov, Budúcnosť, n. o. účtuje v sústave 

jednoduchého účtovníctva. 
Účtovná závierka je výsledným produktom účtovnej uzávierky. 

Príprava a zostavenie účtovnej závierky sa skladá z 3 etáp: 
1. etapa: prípravné práce: sem patrí zúčtovanie všetkých účtovných 

prípadov za daný rok do peňažného denníka, vykonanie 
inventarizácie majetku a záväzkov a zaúčtovanie uzávierkových 

účtovných operácií; 
2. etapa: uzatvorenie účtovných kníh, t. j. účtovná uzávierka; 

3. etapa: zostavenie účtovných výkazov, t. j. účtovná závierka. 
Účtovná uzávierka predstavuje sústavu výstupných informácií 

 z bežného účtovníctva. Na základe účtovnej závierky nezisková 
organizácia zostavuje Výkaz o majetku a záväzkoch a Výkaz 

 o príjmoch a výdavkoch. Tieto výkazy tvoria účtovnú závierku v 
jednoduchom účtovníctve a sú súčasťou daňového priznania dani z 

príjmov. 

Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke: 
Podľa môjho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a 

verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31. decembru 2017 a 
výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu 
podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov /ďalej len „zákon o účtovníctve“/. 

Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch: 
Celkové príjmy boli  vo výške 129 845,44 €, 

Celkové výdavky boli vo výške 109 773,49 €. 



Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie 

Majetok: 
K 1.1.2017 
- peniaze v hotovosti   24,96 € 
- bankové účty             8 716,86 € 

K 31.12.1207 
- peniaze v hotovosti    6,67 € 
- bankové účty              28 807,10 € 

Záväzky k 31.12.2017, ktoré budú uhradené v roku 2018: 
Mzdy a odvody za december 2017: 8 220,56 € 
Pôžička:  200,00 € 
Stravné lístky:  463,30 € 
Audit za rok 2017:  300,00 € 
Ostatné finančné prostriedky budú zúčtované v roku 2018, nakoľko 
projekt: „Rozšírenie služieb a zefektívnenie intervencií v procese 
práce so závislým klientom a jeho rodinou v kontexte komplexnej 
starostlivosti„  je na 4 roky.



SME TU PRE KLIENTOV UŽ VIAC AKO 10 ROKOV


