Motto:
Hlad sa netýka iba chleba. Existuje tiež hlad po láske.
Nahota sa netýka iba šiat, ale je tiež nedostatkom
ľudskej dôstojnosti a nádhernej cnosti čistoty,
je i nedostatkom úcty jedného k druhému.
Byť bez domova nie je len nemať dom z tehál,
ale znamená to tiež byť odmietaný, nechcený, nemilovaný...

Výročná správa
o činnosti v roku 2015
BRIEŽDENIE
Nezisková organizácia
Hodžova 12, 036 01 Martin
IČO: 37 802 763
DIČ: 2021552214
www.briezdenie.sk
Nezisková organizácia BRIEŽDENIE bola založená dňa 16.10.2000 zápisom do registra
Ministerstva vnútra SR pod registračným číslom VVS/1-900/90-17305
V roku 2005 bola otvorená prevádzka Zariadenia núdzového bývania pre matky s deťmi a pre
osamelé ženy.
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1. Základné údaje
Názov organizácie:

Brieždenie, občianske združenie

Sídlo:

Hodžova 12, 036 01 Martin

Zakladateľ:

Fillová Magdaléna

Číslo rozhodnutia o registrácii:

VVS /1-900/90-17305

IČO:

37 802 763

DIČ:

2021552215

Riaditeľ:

Fillová Magdaléna

Štatutárny zástupca:

Fillová Magdaléna

Telefón, mail:

+421 915 894 941, www.briezdenie.sk

Číslo účtu:

VÚB Martin č.: SK41 0200 0000 0017 7580 5757
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2. ÚVOD
Nezisková organizácia BRIEŽDENIE, občianske združenie vznikla dňa 16.10.2000 schválením
Ministerstva vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-17305. Hlavnou činnosťou organizácie je
poskytovanie sociálnych a všeobecne prospešných služieb.
Cieľ občianskeho združenia: a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Prevádzkovanie zariadenia núdzového bývania
Prevádzkovanie zariadenia pre seniorov
Kultúrna činnosť
Vzdelávacia aktivity
Vydavateľská a publikačná činnosť
Prevádzkovanie chránených dielní
Pestovateľská činnosť

Sociálno-poradenská činnosť pre cieľovú skupinu – matky s deťmi a osamelé ženy sme od
roku 2005 poskytli 750-tim klientom.
Zariadenie núdzového bývania poskytuje počas celoročného pobytu tieto služby:
1. Ubytovanie na určitý čas
2. Sociálne poradenstvo
3. Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
4.
Zariadenie utvára podmienky na:
1. Prípravu stravy, výdaj stravy alebo potravín
2. Vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny
3. Pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
4. Záujmová činnosť
5.
Orgány združenia:
Valné zhromaždenie
Predsedníctvo
Štatutárny orgán
Revízna komisia
Predseda občianskeho združenia: Fillová Magdaléna
Valné zhromaždenie prerokovalo a jednohlasne schválilo predloženú Výročnú správu
o činnosti za rok 2015 dňa: 4.7.2016.
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3. Prehľad o poskytovaní sociálnej služby a inom predmete činností
vykonaných v kalendárnom roku 2015
Hlavnou činnosťou za rok 2015 bolo poskytovanie sociálnych služieb pre klientov.
Podnikateľskú, alebo inú činnosť počas roku 2015 nezisková organizácia BRIEŽDENIE
nevykonávala.
Počas roku 2015 bola v priemere poskytnutá pomoc a sociálne služby
klientom.
Od januára 2015 sme sa venovali sociálnej práci a poskytovaniu sociálnych služieb
v Zariadení núdzového bývania Centrum POKOJ v Kláštore pod Znievom, ul,
Gymnaziálna č. 162.
Okrem poskytovania ubytovania klientom sme poskytovali sociálne, právne
a psychologické poradenstvo a pomocná ruka bola podávaná matkám aj pri výchove
ich detí, správnemu vedeniu domácnosti a hospodáreniu s finančnými prostriedkami.
Pravidelne, počas celého roku 2015 sme klientom poskytovali v rámci individuálnych
plánov individuálne a skupinové pohovory. Činnosť zariadenia bola zameraná aj na
pomoc a podporu matkám pri hľadaní práce, podpora pri pozitívnej orientácii
v živote do budúcnosti a pracovníčky zariadenia boli nápomocné klientkácm pri
hľadaní samostatného bývania a tiež sme sa snažili o sanáciu rodiny, pokiaľ okolnosti
v rodine to dovoľovali.
Počas celého roku 2015 sme pravidelne realizovali pracovnú terapiu v priestoroch
zariadenia. Pracovná terapia boa stanovená na doobedné hodiny: od 9:30 do 11:30
hod a v poobedných hodinách v čase od: 14:00 do 16:00 hod.
Počas pracovných terapii klientky vykonávali nasledovné činnosti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Balenie pohľadníc
Výroba drobných ozdobných darčekov k Vianociam, ku sviatkom
Balenie sviečok
Starostlivosť na políčkach s bylinkami
Sušenie a balenie byliniek
Príprava ovocia a zeleniny na úschovu a zaváranie
Vyšívanie
Vyfarbovanie mandál

Všetky tieto činnosti vykonávané počas pracovných terapií sa stretli u žien s veľmi
dobrou odozvou a pracovníčky zariadenia núdzového bývania mohli konštatovať, že u
našich klientiek sa zdvihlo sebavedomie, znížil sa stres na minimum a zlepšili sa
medziľudské vzťahy v zariadení.
Klientky boli pravidelne zapájané počas celého roku 2015 pri príprave obedov a
Večerí v kuchyni zariadenia, vrátane sobôt a nedieľ. Počas celého roku 2015
v pracovných dňoch a v sobotách boli konané pravidelné ranné komunitné
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stretnutia klientov zariadenia so sociálnymi pracovníčkami.
Naše aktivity roku 2015 boli tiež zamerané na rôzne aktivity pre deti, s ktorými sme
poriadali výlety do blízkej prírody, športové hry v areáli zariadenia, odborné
pracovníčky viedli s nimi rozhovory na rôzne témy a pomáhali matkám pri ich
výchovných problémoch. Deťom sme pripravili darčeky k sviatku MDD, Mikulášovi
k Vianociam a matkám a deťom sme pripravili pokojné ovzdušie pri príchode
Vianoc a Nového roku.
Ku dňu matiek sme v máji pripravili spoločne s deťmi klientiek program
a pohostenie pre ich matky. Počas celého roku sme sa snažili matky pozitívne
motivovať k novej budúcnosti, k fyzickej práci v zariadení a hlavne k pozitívnemu
mysleniu.
Matky pracovali od jari do jesene na veľkej ploche záhrady, kde sa venujeme
pestovaniu liečivých byliniek, zeleniny a pestovaniu ovocia. Tieto produkty sa
potom používajú pre potreby zariadenia. Počas roku 2015 sme všetkých klientov
vyzývali k tomu, aby sa zapájali do úpravy celého areálu, aby pocítili, že človek, kde
žije by sa mal cítiť dobre a keď sa pričiní o to, má z toho dvojnásobnú radosť. Táto
fyzická aktivita prispela ženám k dobrej relaxácii, k odreagovaniu sa od stereotypu
a viedla ženy k dobrému fyzickému a psychickému zdraviu.
PROJEKT - Bezpečný ženský dom
V novembri roku 2014 OZ BIEŽDENIE podávalo projekt na Úrad vlády SR.
Dátum vydania rozhodnutia
O schválení Projektu:
20.07.2015
Názov Projektu: Centrum POKOJ – skvalitnenie služieb ochrany a podpory pre
obete násilia v rodinách - CPSS
Číslo Projektu:
DGV03001
Názov programovej oblasti: Domáce a rodovo podmienené násilie
Cieľ Projektu
Znížené rodovo podmienené násilie
Plánovaný termín ukončenia projektu: 30.04.2017
Komponent/opatrenie: Vytvorenie bezpečných ženských domov
Celkové oprávnené výdavky Projektu: 930 574 €
Projektový grant:
837 517 €
Miera projektového grantu:
90%
Spolufinancovanie Projektu:
93 057 €
Celkové oprávnené výdavky projektu:
Mzdové náklady
172 380 €
Cestovné náklady a náhrady
9 520 €
Náklady na materiál a zásoby
89 538 €
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Náklady na nákup iných tovarov a služieb
2 880 €
Publicita
14 000 €
Náklady na stavebné práce-sumárne
600 000 €
Nepriame náklady
1 000 €
Iné náklady
41 256 €
Výstupy Projektu:
Riadenie Projektu
Podpora existujúcich služieb určených
Špecificky pre ženy ohrozené násilím

4.

51 660 €
878 914 €

Personálne obsadenie

V roku 2015 bol priemerný evidenčný počet zamestnancov v počte 4 .Sociálne
pracovníčky pracovali denne v 12-hodinových smenách. Počas roku sme spolupracovali so
psychologickými a psychiatrickými ambulanciami v Martine s PhDr. Annou Štefkovou, PhDr.
Karašinskou a MUDr. Fedákovou.
5. Ročná účtovná závierka – zhodnotenie
Nezisková organizácia viedla účtovníctvo v Zmysle Zákona č. 563/1991 o účtovníctve v znení
neskorších predpisov.
Forma účtovníctva: podvojné účtovníctvo pre neziskové organizácie
Ročná účtovná závierka za rok 2015 bola vypracovaná k 30.06.2016 .
Výsledok hospodárenie za rok 2015: + 21 578,96 €
Výdavky ( náklady) za rok 2015:
129 749,68 €
Príjmy ( výnosy) za rok 2015:
151 328,64 €
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