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Základné údaje
Občianske združenie pre resocializáciu drogovo závislých osôb NÁVRAT (ďalej NÁVRAT – RDZO) bolo
založené 10. 5. 1997 v osade Kráľová v katastrálnom území obce Dobrá Niva.
NÁVRAT – RDZO je v zmysle zákona č. 83 / 1990 Z. z. dobrovoľným združením občanov, ktorí jeho
prostredníctvom vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - resocializáciu
závislých osôb a sociálnu pomoc rodinám závislých.
Stanovy Občianskeho združenia NÁVRAT – RDZO boli schválené dňa 10.5.1997 valnou hromadou
zakladajúcich členov. Registráciu vykonalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky dňa 20. 5. 1997. Číslo
spisu: VVS/1-900/90-12697. Zmena stanov dodatkom č. 1 zo dňa 4.4.2000 číslo spisu: VVS/1-900/9012697-1 a dodatkom č. 2 zo dňa 2.8.2002 číslo spisu: VVS/1-900/90-12697-2.
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:

Telefón:
E-mail:
Internetová stránka:

NÁVRAT – RDZO
Kráľová 540, 960 01 Zvolen
359 80 788
2021402691
UniCredit Bank a.s., pobočka Zvolen,
číslo účtu: SK62 1111 0000 0066 2971 6003
+ samostatné účty na finančné príspevky Ústredia práce, sociálnych
vecí a rodiny a Banskobystrického samosprávneho kraja
0903 536555 riaditeľ, 0903 533061 terapeut v službe
navrat540@gmail.com
www.navrat-rdzo.eu

Organizačná štruktúra:
vrcholný orgán občianskeho združenia - členská schôdza
výkonná rada (predseda: Ing. Marta Somorová, podpredseda Mgr. Ida Smolinská,
Mgr. Jaroslav Dolák)
funkciu štatutárneho orgánu vykonával Mgr. Jaroslav Dolák

Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku zo dňa 5. februára 2010 s Banskobystrickým samosprávnym
krajom na dobu neurčitú.

2

Resocializačné stredisko
NÁVRAT – RDZO poskytuje v resocializačnom stredisku komplexnú starostlivosť deťom
a plnoletým fyzickým osobám závislým od psychoaktívnych látok v oblasti resocializácie a reintegrácie do
spoločnosti.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny udelilo 18.07.2006 NÁVRAT – RDZO akreditáciu na
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení resocializačné stredisko,
ktorú Rozhodnutím číslo 14850/2016-M_OSSODRAK zo dňa 17. októbra 2016 predĺžilo na obdobie ďalších
5 rokov. NÁVRAT-RDZO vykonával svoju činnosť v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 305/2005 Z. z.
NÁVRAT – RDZO pobytovou formou pre klientov
a) vykonávaním najmä
1. sociálnej práce podľa § 3 zákona NR SR č. 305/2005 Z. z
2. odbornej diagnostiky
3. pomoci na zvládnutie krízy
4. špeciálneho sociálneho poradenstva
5. výchovy
6. pomoci pri príprave na školské vyučovanie
7. liečebno – výchovnej starostlivosti
b) utváraním podmienok najmä na
1. prípravu stravy
2. záujmovú činnosť
3. kultúrnu činnosť
4. pracovné uplatnenie
5. úschovu cenných vecí
c) zabezpečením najmä
1. psychoterapie
2. stravovania
3. zdravotnej starostlivosti
4. vzdelávania a prípravy na povolanie
d) poskytovaním starostlivosti najmä
1. bývania
2. stravovania
Zodpovedný zástupca: Mgr. Jaroslav Dolák
Pracovný tím:

interní zamestnanci:
Mgr. Jaroslav Dolák- riaditeľ
Mgr. Dana Zahradníková- sociálna pedagogička
Mgr. Lucia Vajová – sociálna pracovníčka
Bc. Peter Schmiedl – asistent sociálneho pracovníka (od 1.8.2016)
Peter Lacika - pracovný terapeut
Mgr. Otto Štroffek - pracovný terapeut
externí zamestnanci
PaedDr. Ida Smolinská -liečebná pedagogička, PhDr. Richard Wolt - psychológ,
PhD Adriana Ukropová – účtovníctvo, Bc. Miroslav Randuška - muzikoterapia
- externé supervízie vykonávali Prof. PhDr. Ján Gabura, CSc., Mgr. Jana Izraelová
a Mgr. Marta Špaleková
- dobrovoľníci
MUDr. Martin Somora, MUDr. Daniel Ďaďan, Peter Riečan, Ján Mačuha,
PhDr. Ľubomír Tichý, Ing.Veronika Doláková, Vladimír Lunter, Juraj Kuštán
-
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Správa o činnosti v roku 2016
Hlavnou činnosťou aj v roku 2016 bolo aktivovanie vnútorných schopností detí a plnoletých
fyzických osôb na prekonanie psychických dôsledkov, fyzických dôsledkov a sociálnych dôsledkov
drogových závislostí alebo iných závislostí a na zapojenie sa do života v prirodzenom prostredí.
1. Zmluvy uzatvorené v roku 2016
V zmysle ustanovenia § 5a zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola zverejnená každá písomná zmluva, ktorá sa získala z
verejných prostriedkov.
Banskobystrický samosprávny kraj so sídlom v Banskej Bystrici, Nám. SNP č. 23, uzatvoril
s občianskym združením NÁVRAT-RDZO dňa 22.02.2016 Zmluvu č. 14 o poskytnutí finančného
príspevku na vykonávanie opatrení v zmysle § 88 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí
a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade so Všeobecne záväzným nariadením
BBSK č. 2/2006 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v znení neskorších predpisov.
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Špitálska 8, uzatvorilo s občianskym združením
NÁVRAT-RDZO dňa 19.02.2016 Zmluvu č. 31/OVOSOD/2016 o poskytnutí finančného príspevku na
vykonanie rozhodnutia Okresného súdu Banská Bystrica č. 32P/242/2015-34 zo dňa 02.11.2015
o výchovnom opatrení v resocializačnom stredisku uzatvorenú podľa § 89 ods. 6 zákona č. 305/2005 Z.z.
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Špitálska 8, uzatvorilo s občianskym združením
NÁVRAT-RDZO dňa 16.03.2016 Zmluvu č. 32/OVOSOD/2016 o poskytnutí finančného príspevku na
vykonanie rozhodnutia Okresného súdu Banská Bystrica č. 31P/9/2015-30 zo dňa 08.04.2015 o výchovnom
opatrení v resocializačnom stredisku uzatvorenú podľa § 89 ods. 6 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Špitálska 8, uzatvorilo s občianskym združením
NÁVRAT-RDZO dňa 16.03.2016 Zmluvu č. 33/OVOSOD/2016 o poskytnutí finančného príspevku na
vykonanie rozhodnutia Okresného súdu Zvolen č. 5P 48/2015-70 zo dňa 15.12.2015 o výchovnom opatrení
v resocializačnom stredisku uzatvorenú podľa § 89 ods. 6 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane
detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Špitálska 8, uzatvorilo s občianskym združením
NÁVRAT-RDZO dňa 18.04.2016 Zmluvu č. 194/OVOSOD/2016 o poskytnutí finančného príspevku na
vykonanie rozhodnutia Okresného súdu Topoľčany č. 11P/218/2014-57 zo dňa 19.05.2015 o výchovnom
opatrení v resocializačnom stredisku uzatvorenú podľa § 89 ods. 6 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Špitálska 8, uzatvorilo s občianskym združením
NÁVRAT-RDZO dňa 15.06.2016 Zmluvu č. 378/OVOSOD/2016 o poskytnutí finančného príspevku na
vykonanie rozhodnutia Okresného súdu Banská Bystrica č. 36P/67/2016-9 zo dňa 31.03.2016 o predbežnom
opatrení v resocializačnom stredisku uzatvorenú podľa § 89 ods. 6 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Špitálska 8, uzatvorilo s občianskym združením
NÁVRAT-RDZO dňa 15.06.2015 Zmluvu č. 387/OVOSOD/2016 o poskytnutí finančného príspevku na
vykonanie rozhodnutia Okresného súdu Zvolen č. 8P/8/2016-14 zo dňa 05.04.2016 o predbežnom opatrení
v resocializačnom stredisku uzatvorenú podľa § 89 ods. 6 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane
detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Špitálska 8, uzatvorilo s občianskym združením
NÁVRAT-RDZO dňa 30.08.2016 Zmluvu č. 436/OVOSOD/2016 o poskytnutí finančného príspevku na
vykonanie rozhodnutia Krajského súdu Žilina č. 7CoP/33/2016 zo dňa 27.05.2016 o predbežnom opatrení
v resocializačnom stredisku uzatvorenú podľa § 89 ods. 6 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane
detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Špitálska 8, uzatvorilo s občianskym združením
NÁVRAT-RDZO dňa 14.12.2016 Zmluvu č. 497/OVOSOD/2016 o poskytnutí finančného príspevku na
vykonanie rozhodnutia Okresného súdu Banská Bystrica č. 32P/155/2016-15 zo dňa 16.05.2016
o predbežnom opatrení v resocializačnom stredisku uzatvorenú podľa § 89 ods. 6 zákona č. 305/2005 Z.z.
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o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
2.Plnenie resocializačného programu
Cieľovú skupinu tvorili deti a plnoleté fyzické osoby so závislosťou na psychoaktívnych látkach.
Podmienkami na prijatie do zariadenia boli: schopnosť zapojiť sa do komunitného spôsobu liečby,
dodržiavanie režimu zariadenia, ochota participovať na skupinovom dianí, absolvovanie strednodobej liečby
(resp. minimálne detoxikácie) a odporúčanie psychiatra alebo adiktológa. Pri deťoch o prijatí do
resocializačného strediska v roku 2016 rozhodoval príslušný Okresný súd na návrh Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny. Jedno dieťa bolo v resocializačnom stredisku dobrovoľne. V jeho prípade o umiestnenie
dieťaťa požiadala matka.
Schválená kapacita resocializačného strediska je 12 klientov. Skutočný priemerný prepočítaný počet
klientov, ktorým bola v priebehu roka 2016 poskytnutá sociálnoprávna pomoc a ochrana bol 11,8.
Pre aktuálnu absadenosť strediska sme nemohli prijať 40 žiadateľov. Neviedli sme poradovník čakateľov,
preto sme im odporučili iné resocializačné strediská, aby plynulo pokračovali v doliečovaní.
Resocializačný program nadväzoval aj v roku 2016 na základnú detoxifikačnú fázu a strednodobú
liečbu terapie závislostí v špecializovanom zdravotníckom zariadení – spravidla v Centre pre liečbu
drogových závislostí. Resocializácia patrí do fázy následnej starostlivosti.
Ohniskom resocializácie závislých je riešenie sociálnych dôsledkov závislostí a okrem zamerania sa
na závislosť a abstinenciu, resocializácia smeruje k zvládaniu neukončených vývinových úloh, reintegrácii
do spoločnosti. Resocializácia má viesť k rekonštrukcii života každého klienta na základe poznania seba,
faktorov vedúcich k závislosti a jej špecifík, na základe poznania faktorov udržiavajúcich závislosť, na
základe potrieb zmien v spôsobe svojho nazerania na život a na svet, svojho správania a životných návykov,
životných hodnôt.
Podstatou resocializačného programu je terapeutická komunita s vysoko štruktúrovaným režimom,
ktorá ponúka cvičný terén pre vnútornú prácu na sebe a súčasne na tréning sociálnych zručností. Režim
v zariadení, postupom klientov cez fázy resocializačného procesu, čím ďalej tým viac modeluje reálny život
v spoločnosti a zohľadňuje kariérny rast klientov v komunite, pričom ťažisko resocializačného procesu sa
presúva výlučne z komunity smerov von – do spoločnosti a k znovu začleneniu sa do nej. Podobne sa ku
koncu resocializácie presúva ťažisko režimu stanoveného internými pravidlami zariadenia k individuálnemu
režimu a vlastnému abstinentnému štýlu života jednotlivcov.
V režime má svoje miesto odstupňovaná kontrola, skupinová a individuálna terapia, rehabilitácia,
výchova, voľno časové aktivity, práca s rodinou, sociálna práca a ďalšie doplnkové služby poskytované
klientom.
Počas resocializačného procesu sa i naďalej pracuje s motiváciou závislého, predchádza sa častým
vypadnutiam z liečby, cravingu a jeho identifikovaniu a zvládaniu, prevencii opätovného návratu do
predchádzajúceho stavu choroby po prechodnom zlepšení a ďalším psychickým a sociálnym problémom
klientov.
Resocializačné stredisko poskytlo v roku 2016 sociálnoprávnu pomoc a ochranu pobytovou formou
28 klientom závislým od rôznych psychoaktívnych látok.
Dĺžka resocializačného programu je rozvrhnutá na časové obdobie približne jedného roka (13
mesiacov), teda poskytuje stredne až dlhodobý rezidenciálny pobyt.
V rámci programu resocializačného strediska NÁVRAT je klientom poskytovaná psychoterapia
skupinovou, v prípade potreby aj individuálnou formou, sociálne poradenstvo, pracovná a športová terapia,
rodinná terapia, arteterapia, muzikoterapia, nácvik relaxácie, prvky sociálno-psychologického výcviku.
Resocializačný proces je fázový. Zaradenie klienta je diferencované a odráža jeho postup v terapii.
Počas pobytu klient prechádza štyrmi základnými fázami resocializácie.
1. fáza (adaptačno - motivačná)
- slúži u klienta na osvojenie základných životných návykov, denného režimu, pravidiel, ktoré sú záväzné
pre celú komunitu, spolužitia a kooperácie s ostatnými členmi komunity. Má obmedzené kontakty
s vonkajším prostredím. Počas tejto fázy by mal mať klient náhľad na seba, svoju závislosť, na potrebu
liečby závislosti a tiež na sociálne a osobnostné problémy spojené s dlhodobým zneužívaním návykovej
látky. Mal by byť motivovaný pokračovať v resocializačnom procese.
2. fáza (nápravno – výchovná)
- v tejto fáze sa znásobuje tlak na aktívnu účasť klienta na programe. K rekonštrukcii vzťahov vo vnútri
komunity sa pridáva práca vo vzťahoch v rodinnom systéme a do terapie sú prizvaní i jeho rodinní
príslušníci resp. životní partneri. Naďalej sa pracuje na sociálnych a osobnostných problémoch, na
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vpravovaní sa do mikrosveta s pomocou komunity a rodiny. Klient sa začína viac konfrontovať
s problémami vyplývajúcimi s kontaktmi so širším sociálnym okolím resocializačného strediska. V tejto fáze
by mal klient prepracovať svoj verbálny náhľad na náhľad produktívny a byť aktívnym iniciátorom
programu svojho života v rámci resocializačného procesu.
3. fáza (sociálno – rehabilitačná)
- vytvára podmienky na posilnenie rodinných vzťahov klienta, úplné vžitie pracovných návykov, na
rozvíjanie pravidiel spoločenského správania a osvojovania si zásad spoločenského spolunažívania. Slúži na
urovnanie spoločenských vzťahov klienta s rodinou a na jeho vyrovnanie sa s drogou, na posilnenie
pracovných návykov, zodpovednosti za seba a za skupinu.
4. fáza (reintegračná)
- nesie znaky integrácie do spoločnosti, slúži na plynulý prechod klienta z komunity do civilného života, do
nového pracovného pomeru alebo denného štúdia. V tejto, alebo podľa okolností a zrelosti klienta aj
v predchádzajúcej fáze je aktuálna rekvalifikácia, resp. do kvalifikácia formou externého štúdia, či
intenzívnejšia príprava na pokračovanie v dennom štúdiu. Klient je v tejto fáze pobádaný, aby si hľadal
prácu na dohodu a spracoval problémy súvisiace so začiatkom pracovného pomeru. (V roku 2016 možnosť
pracovať na dohodu o vykonaní práce využili traja klienti, s ktorým potom zamestnávateľ uzatvoril pracovnú
zmluvu). Piati klienti mali v školách individuálny učebný plán. Jeden klient chodil do školy denne. V tejto
záverečnej fáze základného programu sa rieši otázka sociálneho zabezpečenia – ubytovanie, zamestnanie,
spôsob života bez návykovej látky v prirodzenom prostredí, nevyhnutná miera a spôsob podpory, prevencia
relapsu, spôsob trávenia voľného času atď. Ukončenie tejto fázy sa viaže na ukončenie resocializačného
procesu a odchod klienta zo zariadenia. Vzhľadom na rôzne sociálne zázemie vo svojom primárnom
sociálnom prostredí je i trvanie tejto fázy rôzne dlhé. Nepísaným pravidlom našej komunity je skutočnosť, že
klient, ktorý ukončil všetky fázy resocializačného programu odchádza do riadneho pracovného pomeru alebo
nastupuje na denné štúdium. Čiže nehlási sa na odbore služieb zamestnanosti ÚPSVR ako uchádzač
o zamestnanie.
V resocializačnom programe sme klientom ponúkli aj dobrovoľnú 5. fázu („na polceste“,
„nadstavbovú“), ktorá slúži na podporu klienta po jeho začlenení do pracovného pomeru alebo denného
štúdia. Klient v tejto fáze zachováva základné a všeobecné pravidlá života v komunite. Minimálne raz
týždenne sa zúčastňuje skupiny a pracovnej terapie v resocializačnom stredisku (resp. muzikoterapie,
arteterapie, terénnej terapie) a klubu abstinentov mimo resocializačného strediska. Sám si organizuje svoje
pracovné (študijné) povinnosti a osobné voľno. Neobmedzuje pritom ostatných klientov. Návštevy
v resocializačnom stredisku môže prijímať s vedomím a súhlasom službukonajúceho terapeuta. Ak nebude
nocovať v resocializačnom stredisku, vopred to oznámi službukonajúcemu terapeutovi. Môže používať
vlastné alebo prenajaté osobné auto a inú techniku (telefón, PC, rádio, televízor, a pod.) za predpokladu, že
to neobmedzuje ostatných klientov. Disponuje s vlastnými financiami v plnom rozsahu. V úschove ich môže
mať v trezore resocializačného strediska. Na prevádzkových nákladoch zariadenia sa podieľa rovnakou
sumou ako klienti zo základného resocializačného programu. V roku 2016 ju využil jeden klient.
Integrálnou súčasťou všetkých týchto fáz je zabezpečenie zdravotnej starostlivosti všetkým klientom.
Sprostredkovali sme liečbu hepatitídy typu C pre HCV pozitívnych klientov. V roku 2016 ju úspešne
realizovali dvaja klienti.
Pokračovali sme v ponuke rodinnej terapie poskytovanej klientom a ich rodinám počas
resocializačného programu. S príbuznými klientov sme pracovali väčšinou individuálne. Zorganizovali sme
v priebehu roka štyri jednodňové skupinové stretnutia príbuzných v resocializačnom stredisku. Ponúkli sme
najbližším príbuzným našich klientov účasť na dvoch terénnych terapiách. Našim cieľom bolo sanovať
rodinné prostredie, rodinu ako celok a emocionálne podporiť rodičov a príbuzných závislých ľudí.
Súčasťou resocializačného programu klientom po ukončení pobytu bola táto ponuka:
1. posilňovací pobyt s absolvovaním programu komunity (najčastejšie počas víkendov a sviatkov)
2. sociálne poradenstvo vykonávané ambulantnou formou
3. stretnutie klientov formou terénnej terapie, ktorí ukončili pobyt v resocializačnom stredisku v rámci
medzinárodného dňa boja proti drogám
4. ponuka účasti na týždňovej cykloterénke spojenej so splavom rieky Hron a týždňovej terénnej
terapii pri Brezne spolu s aktuálnou komunitou klientov
Naši bývalí klienti mali možnosť posilniť sa v abstinencii a pozitívnom životnom nasmerovaní, získať
sociálnu podporu pracovať na sebe za pomoci pozitívneho sociálneho tlaku. Aktuálna komunita
v resocializačnom stredisku môže zo skúseností bývalých klientov so začleňovaním sa a životom
v prirodzenej societe profitovať. Ponúkaný posilňovací program v roku 2016 opakovane využili piati klienti
po ukončení resocializácie v zariadení.
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3.Analýza klientov resocializačného strediska NÁVRAT podľa vybraných ukazovateľov
Kapacita resocializačného strediska (12) oproti predchádzajúcim rokom sa nezmenila.
Resocializačné stredisko disponuje štyrmi lôžkami, ktoré sme využívali počas prechodného obdobia pri
výmene klientov, alebo pre návštevy bývalých klientov alebo študentov na praxi v našom zariadení.
Vyťaženosť 100 %. Prepočítaný počet klientov v priemere na l deň: 11,8.
Neodkladné, resp. výchovné opatrenie z rozhodnutia príslušného okresného súdu na návrh Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny bolo v roku 2016 realizované v ôsmich prípadoch.
Stav k l. l. 2016 ..........……………………………………………………………...........…...12 klientov
Počet nástupov ...............................................................................…………….............….10 klientov
Počet riadnych odchodov (absolvovanie všetkých 4 fáz resocializačných programov)……10 klientov
Predčasné ukončenie ......................................................................................................… 7 klientov
(z nich piati odišli z vlastného rozhodnutia, jeden bol vylúčený a jeden prestúpil do iného RS)
Stav k 31. 12. 2016 ………………………………………………...………………..........…..11 klientov
Tabuľka č. 1 Klienti resocializačného strediska NÁVRAT podľa veku
Vek klientov
Počet
do 15 rokov
3
16 – 17 rokov
3
18 – 20 rokov
3
21 – 25 rokov
1
26 – 30 rokov
3
31 – 35 rokov
9
36 – 40 rokov
2
41 – a viac rokov
4
Celkom:
28
Z tabuľky číslo 1. sa nedá presne vypočítať, že priemerný vek klientov v deň nástupu do RS, ktorí sa
zúčastňovali na resocializačných programoch v NÁVRAT – RDZO v roku 2016 bol 27,20 rokov. Najmladší
klient mal 14 rokov a najstarší klient mal 54 rokov.
Tabuľka č. 2 Klienti resocializačného strediska NÁVRAT podľa primárneho typu závislosti:
Primárna závislosť od :
Počet
Pervitín
12
Alkohol
8
Marihuana
6
Heroín
1
Prchavé látky
1
Celkovo
28
V roku 2016 podstatná časť klientov mala duálnu diagnózu. Dvaja klienti bol HCV pozitívni a liečili
sa ambulantne v NsP F.D.Roosewelta Banská Bystrica. Všetci dospelí klienti boli zároveň ambulantnými
pacientmi Centra pre liečbu drogových závislostí Banská Bystrica. Maloletí klienti mali svojich psychiatrov
pre deti v Banskej Bystrici. Na vyšetrenia sme ich sprevádzali. Psychológ a liečebná pedagogička raz
týždenne viedli skupinovú psychoterapiu a poskytovali individuálnu terapiu. V prípade akútnych
zdravotných problémov klienti v sprievode vyhľadali odbornú pomoc.
Tabuľka č. 3 Klienti resocializačného strediska NÁVRAT podľa dosiahnutého vzdelania:
Úroveň dosiahnutého vzdelania
Počet
Neukončené základné vzdelanie
4
Ukončené základné vzdelanie
7
Ukončené odborné vzdelanie bez maturity
12
Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou
5
Celkovo:
28
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Aj v uplynulom roku sme pokračovali v motivácii aktuálnych klientov k štúdiu. Jeden klient bol
žiakom špeciálnej základnej školy, dvaja žiaci základnej školy a štyria klienti študovali na stredných školách.
Až na jedného klienta, ktorý chodil do školy od septembra 2016 denne, ostatní klienti mali individuálny
študijný plán.
4. Aktivity na podporu resocializačného programu:
● raz štvrťročne sme zorganizovali spoločné edukatívne stretnutie pre príbuzných našich klientov
● v júni sme zorganizovali týždňový splav rieky Hron spojený s cykloterénkou
● v septembri sme pre aktuálnu komunitu klientov RS zorganizovali týždňovú terénku pri Brezne
● cez osobné voľno prebiehali najmä športové aktivity v stredisku a jednodňové terénky v okolí
● umožnili sme študentom sociálnej práce a sociálnej pedagogiky vykonávať prax v našom zariadení
● jeden zamestnanec sa zúčastnil 2 dňového workshopu v Centre pre rodinu Kvapka, Bratislava na tému:
„Motivačné rozhovory s mladistvými a ich rodičmi“
● jedna zamestnankyňa absolvovala arteterapeutický kurz, ktorý organizovalo Združenie pre integráciu
a vzdelávanie, Bratislava
● v spolupráci s Akadémiou vzdelávania Zvolen v rámci programu Hodina deťom Nadácie pre deti
Slovenska sme v marci a apríli aktuálnym klientom ponúkli 20 hodinový kurz o finančnej gramotnosti
„Škola rodinných financií“
● celá naša komunita sa zúčastnila medzinárodného stretnutia resocializačných stredísk a terapeutických
komunít (14. ročník Komunita Cup) v Tomkoch na Záhorí
● pri príležitosti Dňa boja proti drogám sme v júni spolu s Centrom pre liečbu drogových závislostí Banská
Bystrica zrealizovali celodennú terénku s kultúrnym a športovým programom na Lunterovom ranči v
Kráľovej
● celoročne sme udržiavali poriadok na verejnom priestranstve v okolí konečnej autobusovej zastávky MHD
● v spolupráci s Informačným centrom mladých Krupina sme zorganizovali 5 edukatívnych stretnutí so
študentmi stredných škôl z Krupiny
● realizovali sme jednu besedu so žiakmi Základnej školy v Kremnici a jednu besedu v Liečebno
výchovnom sanatóriu v Ľubochni.
● zorganizovali sme vďaka sponzoringu navyše 7 dňovú terénnu terapiu pri Brezne.
● vymenili sme časti poškodeného krovu a celú krytinu na hospodárskej budove. Začali s rekonštrukciou.
5. Vízia pre rok 2017
● Pokračovať vo vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany a detí a sociálnej kurately v resocializačnom
stredisku v zmysle udelenej akreditácie MPSVR SR zo dňa 18.7.2006.
● Realizovať zmluvu č. 15 o poskytnutí finančného príspevku na úhradu nákladov za vykonávanie opatrení
v zmysle § 88 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením BBSK č. 2/2006
o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately v znení neskorších predpisov medzi BBSK a Návrat – RDZO zo dňa 23.februára 2017.
● Pre rok 2017 sme ponúkli Ústrediu práce sociálnych vecí a rodiny SPOD a SK 5 miest na vykonávanie
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
● Realizovať minimálne jednu týždňovú cykloterénku spojenú so splavom Hrona a každý mesiac
jednodňovú terénku v okolí Zvolena
● Pokračovať v rekonštrukcii podkrovie hospodárskej budovy (dielňa s drevárkou)
● Spravovať a zveľaďovať majetok Banskobystrického samosprávneho kraja v zmysle zmluvy o výpožičke
zo dňa 5. 2. 2010
6. Záver
Víziu pre rok 2016 sme naplnili.
Pracovisko má stabilizovaný pracovný kolektív (v auguste výmena na pozícii sociálneho pracovníka).
Jeden zamestnanec resocializačného strediska získal ocenenie primátora Banskej Bystrice „Srdce na dlani“
pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníctva.
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