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Výročná správa za rok 2009

Poprad 2010

Úvod
Nezisková organizácia Život bez závislostí bola zaregistrovaná 21. decembra 2005
rozhodnutím Krajského úradu v Banskej Bystrici.
Svoje poslanie vníma v pomoci jednotlivcom, rodinám, inštitúciám a miestnym
komunitám, ktoré sa rozhodli pracovať na prerušení cyklu závislostí a chcú riešiť problémy
súvisiacie so závislosťou a jej dôsledkami.
Nezisková organizácia svoje poslanie napĺňa v spolupráci s inými organizáciami
a jednotlivcami prostredníctvom:
- osvetovej činnosti, sociálnej prevencie a poradenstva
- podporného vzdelávania – závislých a ich rodinných príslušníkov, laickej a odbornej
verejnosti zameranej na prácu medzi závislými a rizikovými skupinami obyvateľstva
- získavania, prekladov, adaptácie, tvorby a vydávania náučno-vzdelávacích materiálov
- asistencie pri zriaďovaní svojpomocných skupín zameraných na prekonávanie závislostí
a ich účinkov
- organizovania konferencií, seminárov, výchovno-rekreačných táborov a aktivít
zameraných na ochranu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt

I. Prehľad činností vykonávaných v roku 2009
Práca neziskovej organizácie prebiehala v zmysle schválených programov a aktivít na rok
2009, ktoré Správna rada schválila na svojom zasadnutí 7. marca 2009.
Na realizácii jednotlivých programov sa podieľali pracovníci neziskovej organizácie:
Joyce De Ridder, PhD., Joe Ann Shelton, M.A., ThDr. Jozef Brenkus, PhD., Jana Jurčová
a dobrovoľníci neziskovej organizácie.
Financovanie jednotlivých programov a aktivít bolo zabezpečované v zmysle schváleného
rozpočtu na rok 2009.
1. Predná Hora – OLÚP, CPLDZ
1.1 Tréningové skupiny Dvanásť krokov na Prednej Hore
Vzdelávanie o Dvanástich krokoch prebiehalo v stredu, v čase od 13.00 – 14.15 hod.
V roku 2009 vzdelávanie prebiehalo pod vedením terapeutky OLÚP Mgr. Štefánie
Laskovskej.
Pracovníci neziskovej organizácie – Jozef Brenkus a Jana Jurčová – sa podieľali na
vzdelávaní formou koordinácie účasti zotavujúcich sa alkoholikov zo svojpomocných skupín
na jednotlivých stretnutiach a predstavovaní programu pre rodinných príslušníkov a priateľov
závislých.
Počas roka 2009 boli realizované štyri osemtýždenné cykly vzdelávania:
 21. január – 11. marec 2009
 6. máj – 24. jún 2009
 8. júl – 26. august 2009
 21. október – 9. december 2009
Na stretnutiach sa zúčastňovalo priemerne vyše päťdesiat pacientov z jednotlivých
oddelení OLÚP a pacienti CPLDZ.

1.2 Stretávanie svojpomocných skupín 12 krokov
Účastníci vzdelávania o 12 krokoch sa zúčastňovali aj na nedeľných stretnutiach
svojpomocnej skupiny. Stretnutia prebiehali prvú nedeľu v mesiaci v čase od 15.30 – 16.30
hod. Účasť na stretnutiach sa pohybovala od 15 – 45 pacientov.
Stretnutia zabezpečovali zotavujúci sa alkoholici zo svojpomocných skupín z Popradu,
Kežmarku, Trenčína a Nitry.
Cieľom stretnutí bolo oboznámiť pacientov s atmosférou svojpomocnej skupiny, ako aj
nadviazanie kontaktov s členmi týchto skupín, aby po ukončení liečby mohli pokračovať
v doliečovaní aj prostredníctvom účasti na stretnutiach skupín používajúcich Program 12
krokov.
1.3 Aktivity konané v spolupráci s partnermi neziskovej organizácie
Koncert skupiny Blue Grass
Nezisková organizácia sprostredkovala pre pacientov OLÚP a CPLDZ vystúpenie
hudobnej skupiny Blue Grass, ktorá odohrala na Prednej Hore svoj koncert 5. septembra
2009.
Koncert bol pacientmi hodnotený veľmi pozitívne. Po ukončení koncertu pokračovala
neformálna diskusia, ktorá výrazne motivovala viacerých závislých k abstinencii. Nezisková
organizácia im doposiaľ pomáha v ich doliečovaní.
Predstavenie fungovania svojpomocnej skupiny pre drogovo závislých
Nezisková organizácia, v rámci pobytu svojich priateľov Bruca a Scotta zo
svojpomocných skupín Anonymných narkomanov v USA na Slovensku, zorganizovala 6. a 7.
októbra 2009 v CPLDZ tri stretnutia s pacientmi oddelenia. Cieľom stretnutí bolo oboznámiť
pacientov s činnosťou Anonymných narkomanov a fungovaním ich svojpomocných skupín.
Stretnutia boli vnímané pacientmi i terapeutmi veľmi pozitívne, v dôsledku čoho došlo pri
jednaní s vedením liečebne k dohode, že v roku 2010 bude v CPLDZ zorganizovaný pracovný
seminár pre pacientov centra a abstinujúcich narkomanov, ktorí absolvovali liečbu a majú
záujem o posilnenie svojho doliečovania.
2. Práca so závislými a ich rodinami
2.1 Individuálna práca so zotavujúcimi sa alkoholikmi
Nezisková organizácia pokračovala aj v roku 2009 v individuálnej práci so zotavujúcimi
sa jedincami z alkoholizmu a iných chemických látok. Prácu so ženami realizovali Joe Ann
Shelton a Jana Jurčová. Prácu s mužmi zabezpečoval Jozef Brenkus.
Predelom v práci s jednotlivcami bol odchod Joe Ann Shelton a Joyce De Ridder v marci
2009 späť do USA. V práci so zotavujúcimi pokračovala Joe Ann Shelton aj po odchode
prostredníctvom hovorov cez Skype. V konzultáciách so zotavujúcimi ženami pokračovala aj
Jana Jurčová. V práci s mužmi pokračoval po odchode Joe Ann Shelton Jozef Brenkus.
Práca s jednotlivcami prebiehala formou:

- Individuálnych týždenných stretnutí – práca na programe 12 krokov a na riešení
konkrétnych situácií súvisiacich so zotavovaním sa, ktoré trvali v rozsahu 90 – 120 minút.
- Konzultácií, ktoré boli zabezpečované buď na osobných stretnutiach alebo formou
telefonických, či elektronických kontaktov.
V roku 2009 prebiehala pravidelná týždenná práca s 5 – 7 ženami a 3 – 5 mužmi. Počas
týždňa nezisková organizácia poskytovala priemerne 20 konzultácií zotavujúcim sa jedincom.

2.2 Individuálna práca so zotavujúcimi sa rodinnými príslušníkmi
V roku 2009 nezisková organizácia pokračovala aj v individuálnej práci so zotavujúcimi
sa rodinnými príslušníkmi a priateľmi závislých.
Prácu konali Joyce De Ridder, Jana Jurčová a Jozef Brenkus. Po odchode Joyce De
Ridder do USA pokračuje táto práca formou hovorov cez Skype a
prostredníctvom elektronickej komunikácie.
Práca so zotavujúcimi sa rodinnými príslušníkmi sa koná formou individuálnych stretnutí,
3-5 stretnutí týždenne, a formou telefonických a elektronických konzultácií, v priemere 30
konzultácií týždenne.
Konzultácie sa týkajú predovšetkým riešenia situácií v rodine so závislým človekom
a možností liečby závislosti formou ambulantnej a ústavnej liečby alebo prostredníctvom
svojpomocných skupín.
2.3 Prevenčná práca s dievčatami
V mesiacoch máj – december 2009 nezisková organizácia testovala pilotný projekt pre
prácu s dievčatami, ktorý je zameraný na rozvoj a prehlbovanie zručností potrebných pre
zdravý život. Cieľom projektu bolo testovanie kultúrnej relevancie a účinnosti materiálu
Hlasy od autorky Stephanie S. Covington.
Preklad materiálu a jeho testovanie zabezpečovala Jana Jurčová. V rámci týždenných
stretnutí pracovala s dvoma dievčatami. Tematické okruhy, zaradené do tohto materiálu, sa
zaoberajú hodnotou každého jednotlivca, venujú sa vzťahom s inými, ďalej pojednávajú o
tom, ako sa dá prispieť k zdravému životu a v poslednej časti sa zaoberajú tým, ako sa dá
ovplyvniť budúcnosť človeka.
Testovanie materiálu bude ukončené v prvom štvrťroku 2010. Po vyhodnotení projektu
a zapracovaní odporúčaných zmien bude materiál zaradený medzi prevenčné materiály.
2.4 Pomoc pri zriaďovaní svojpomocných skupín
Nezisková organizácia pomáha závislým a ich rodinám aj asistenciou pri zriaďovaní
svojpomocných skupín a podporného systému pre svojpomocné skupiny.
V roku 2009 nezisková organizácia podporovala jestvujúce svojpomocné skupiny – pre
závislých, rodinných príslušníkov a priateľov, dospievajúce deti závislých – najmä
prostredníctvom prekladov podporných materiálov, formou posilňovania ich podporných
systémov (táto pomoc bola zabezpečovaná v rámci aktívnej dobrovoľníckej pomoci
pracovníkov neziskovej organizácie) a formou zahusťovania siete podporných skupín.
Asistencia v oblasti posilňovania podporných systémov bola realizovaná aj formou
pomoci pri registrácii občianskeho združenia, ktoré asistuje svojpomocným skupinám

a pomocou pri integrácii svojpomocných skupín na Slovensku do celosvetových štruktúr
svojpomocných skupín pre rodinných príslušníkov závislých od alkoholu.
V roku 2009 nezisková organizácia zabezpečovala vzdelávanie o fungovaní
svojpomocných skupín pre záujemcov v Ružomberku. Následne tam vznikla autonómna
skupina pre rodiny a priateľov závislých.
V roku 2009 nezisková organizácia zabezpečovala aj preklady materiálov potrebných pre
fungovanie skupín pre dospievajúce deti závislých a vzdelávanie o fungovaní svojpomocných
skupín pre dospievajúcich žijúcich v rodine, v ktorej sa prejavuje závislosť. Následne vznikla
samostatne pôsobiaca skupina pre dospievajúcich v Poprade, ktorá funguje v súčinnosti so
svojpomocnou skupinou pre rodiny závislých.
2.5 Asistencia rómskym spoločenstvám
V rámci práce so závislými a ich rodinami – najmä počas konzultácií s cirkevnými
spoločenstvami – sa objavila potreba pomoci rómskym spoločenstvám, ktoré sa rozhodli
prelomiť cyklus závislosti vo svojich rodinách a vo svojej komunite.
Nezisková organizácia túto potrebu riešila formou konzultácií s predstaviteľmi cirkevných
spoločenstiev, ktoré pracujú medzi Rómami (AC Bratislava – kórejský cirkevný zbor a AC
Poprad) v Žehre a v Bystranoch a formou konzultácií so samotnými Rómami v týchto a v
ďalších osadách.
Riaditeľ neziskovej organizácie pôsobil ako konzultant pre cirkevné spoločenstvá a ako
mediátor pri jednaniach Rómov so samosprávou v Žehre, Bystranoch a v Krompachoch.
Výsledkom tejto spolupráce v roku 2009 bolo uskutočnenie viacerých aktivít pre
dospelých a deti, ako aj registrácia a ustanovenie OZ v Bystranoch, ktorého cieľom je aj
vzdelávanie dospelých a mládeže. Dve členky komunity Rómov v Žehre boli zaradené do
vzdelávania pracovníkov s deťmi a mládežou, ktoré nezisková organizácia realizovala 26. –
30 júla 2009 na Žabienci pri obci Šuňava.
Počas práce s Rómami – dospelými i deťmi – sme dospeli k poznaniu, že pri
zovšeobecnení našich skúseností zo vzdelávania v oblasti závislostí a prevencie je takmer
nemožné priradiť bežných Rómov z osád k vzdelávaniu Nerómov. Je potrebné prepracovať
vzdelávacie materiály na komunikačnú úroveň Rómov a na podmienky neintegrovaných
rómskych osád.
3. Aktivity s deťmi zo závislých rodín
3.1 Letné tábory
V roku 2009 boli zrealizované tri prevenčno-rekreačno-vzdelávacie tábory pre deti
vyrastajúce v rodine, ktorá má problémy so zneužívaním alkoholu. Dva tábory sa konali na
Žabienci, v rekreačnom zariadení Výskumného ústavu chemických vlákien vo Svite. Tretí,
denný tábor sa konal v obci Závadka, na ktorom sa zúčastnili prevažne deti z rómskych
rodín.

Tábory na Žabienci
Tábory sa konali oddelene pre chlapcov a dievčatá. Jeden deň bol program organizovaný
spoločne pre chlapcov a dievčatá – posledný deň dievčenského tábora a prvý deň
chlapčenského tábora.
Dievčenský tábor sa konal v termíne 2. – 5. augusta 2009. Zúčastnilo sa na ňom deväť
dievčat a realizačný tím. Chlapčenský tábor sa konal v termíne 5. – 8. augusta 2009.
Zúčastnilo sa na ňom sedem chlapcov a pracovníci tábora.
Témou tábora boli závažné životné rozhodnutia – Ako sa rozhodnem ohľadom užívania
alkoholu, fajčenia a iných drog? Ako sa rozhodnem ohľadom svojho sexuálneho správania?
Ako sa rozhodnem ohľadom svojho budúceho partnera a ako sa sám stanem dobrým
partnerom?
Tábory boli financované z finančných prostriedkov, ktoré nezisková organizácia získala
od Nadácie Chemosvit, z príspevkov 2 % a z rozpočtu neziskovej organizácie.
Denný tábor v Závadke
Tábor sa konal v dňoch 10. – 14. 8. 2009 v spolupráci s cirkevným spoločenstvom
Bratskej jednoty baptistov v Závadke. Dopoludnia prebiehal program pre deti do 10 rokov
(dvanásť detí), popoludní pre deti nad 10 rokov (deväť detí). Tábor bol financovaný
z prostriedkov BJB a z prostriedkov neziskovej organizácie.
3.2 Následná práca s deťmi, ktoré sa zúčastnili na letných táboroch
Zámerom neziskovej organizácie je kontinuálne prispievať k zotavovaniu detí zo
závislých rodín. Z toho dôvodu na letné tábory nadväzujú ďalšie aktivity – táborový
spravodaj a stretnutia táborníkov.
Cieľom týchto aktivít je upevňovať v deťoch získané poznatky a zároveň im umožniť
budovanie zdravých vzťahov potrebných pre ich zotavovanie sa z dôsledkov závislosti vo
vlastnej rodine.
Spravodaj
V novembri 2009 bol účastníkom tábora zaslaný spravodaj (rozsah 4 strany formátu A4).
Cieľom spravodaja bolo upevniť kontakt s účastníkmi tábora a medzi deťmi navzájom.
Formou súťažnej úlohy, tajničiek a povzbudenia k písomnému kontaktu spravodaj prehlboval
u deti znalosti a zručnosti podporujúce ich zotavovanie.
Založenie svojpomocnej skupiny pre dospievajúcich
Nezisková organizácia pre skvalitnenie zotavovania dospievajúcej mládeže žijúcej
v rodinách, v ktorých sa niektorý z rodičov stal závislým od alkoholu, zabezpečila potrebné
materiály pre založenie svojpomocnej skupiny, ktorej cieľom je umožniť dospievajúcej
mládeži zdieľať sa so svojou skúsenosťou s tými, ktorí prežívajú obdobný problém.
1. a 8. októbra 2009 sa v priestoroch neziskovej organizácie uskutočnili informačné
stretnutia s účastníkmi táborov žijúcich v Poprade a okolí, ako aj s dospievajúcimi účastníkmi
svojpomocnej skupiny pre rodiny závislých. Stretnutia zabezpečovali Joyce De Ridder, Jana
Jurčová a Jozef Brenkus.
Stretnutia svojpomocnej skupiny pre dospievajúcu mládež sa konajú od 15. októbra 2009
každý štvrtok v čase od 17.30 do 18.30 hod. Zúčastniť sa ich môže každý, koho život

ovplyvnila závislosť rodiča alebo inej blízkej osoby. Stretnutia vedú samotní dospievajúci
a zúčastňuje sa na nich aj dospelý člen svojpomocnej skupiny pre rodiny a priateľov
závislých, ktorého dospievajúci poznajú a dôverujú mu. Na stretnutia chodí 5 – 8
dospievajúcich.
Potáborové stretnutie – vianočná kapustnica
19. decembra 2009 nezisková organizácia zorganizovala vianočné stretnutie účastníkov
táborov. Zúčastnilo sa na ňom 21 detí a 8 pracovníkov táborov.
Účastníci táborov si formou zážitkových aktivít zopakovali poznatky z tábora a následne
dostali darčeky, ktoré pre nich nezisková organizácia zabezpečila prostredníctvom
medzinárodnej organizácie Samaritan Purse. Stretnutie bolo ukončené pri spoločnej
kapustnici a koláčoch.
Grant „Začnem od seba“
Pre zabezpečenie pokračovania práce s deťmi a dospievajúcou mládežou nezisková
organizácia vypracovala v spolupráci so zamestnankyňou spoločnosti T-Mobile žiadosť o
grant z Fondu T-Mobile Slovensko, a.s., Nadácie Pontis. Grant je orientovaný najmä na prácu
s deťmi z táborov.
Grant schválený na rok 2010 vo výške 1 342,22 EUR. Na účet neziskovej organizácie
bolo v roku 2009 prevedených 1 207,90 EUR.
4. Vzdelávanie pracovníkov pre prácu so závislými a ich rodinami
Vzdelávanie subjektov pracujúcich s cieľovými skupinami neziskovej organizácie patrí
medzi priority neziskovej organizácie.
Aj v roku 2009 bolo realizovaných niekoľko aktivít zameraných na vzdelávanie
súčasných, i potenciálnych pracovníkov v iných organizáciách.
4.1 IBTS Praha
12. – 16. januára 2009 nezisková organizácia na základe pozvania Medzinárodného
baptistického teologického seminára (IBTS) v Prahe realizovala týždenný tréning pre
študentov v certifikovanom programe praktickej teológie.
Vzdelávania sa zúčastnilo 22 študentov z ôsmich krajín – z Belgicka, Bieloruska,
Bulharska, Izraela, Kazachstanu, Rumunska, Ruska a Ukrajiny. Vzdelávanie bolo zamerané
na službu alkoholikom a ich rodinám. Všetky materiály boli pre študentov dostupné
v angličtine.
Nezisková organizácia súhlasila s požiadavkou zúčastnených študentov, aby použité
materiály preložili v rámci svojich aktivít do svojich jazykov.
Nezisková organizácia taktiež poskytla pre knižnicu IBTS materiály: Príručka budovania
cirkevných tímov, Závislosť a rodina, Prevencia problémov s alkoholizmom a drogami.
Študenti majú tiež možnosť konzultovať s neziskovou organizáciou dostupnosť ďalšich
zdrojov a nástrojov potrebných pre službu v svojich krajinách.
Počas záverečného hodnotenia bola nezisková organizácia požiadaná, aby v januári 2010
zabezpečila vzdelávanie pre ďalšiu skupinu študentov.

4.2 Cirkevný projekt
V nadväznosti na rozvinuté kontakty s cirkevnými spoločenstvami počas rokov 2006 –
2008 a na tri regionálne konferencie konané v roku 2008 nezisková organizácia začala v roku
2009 so vzdelávaním cirkevných tímov, ktoré sa pripravujú pre službu závislým a rodinám
a na prevenciu.
V januári 2009 sa do vzdelávania prihlásilo osem cirkevných tímov. Tri tímy sú
lokalizované na západnom Slovensku, dva na strednom Slovensku a tri na východnom
Slovensku.
Vzdelávanie je rozvrhnuté do základného modulu a špecializačného vzdelávania. Do
základného modulu bolo zaradených šesť tém – Rovnica závislosti, Závislosť a rodina,
Prevencia, Látkové a nelátkové závislosti, Intervencia a Liečba a zotavovanie. V roku 2009
boli prebraté prvé štyri témy. Jednotlivé témy boli opakované dvakrát, v rozdielnych
regiónoch, aby boli dostupnejšie tímom a aby všetci členovia tímov mali možnosť zúčastniť
sa na vzdelávaní.
V rámci špecializačného modulu, ktorý je pripravený pre členov tímov od jesene roku
2010 sa budú ďalej rozvíjať znalosti a zručnosti potrebné pre prácu so závislou rodinou
a v oblasti prevencie.
Okrem osem vzdelávacích stretnutí v regiónoch sa v roku 2009 uskutočnilo na Žabienci aj
jedno sústredenie tímov.
4.3 Vzdelávanie pracovníkov cirkví s deťmi a mládežou
Nezisková organizácia v dňoch 26. – 30. júla 2009 pripravila vzdelávanie pre pracovníkov
cirkví s deťmi a mládežou. Na vzdelávaní sa zúčastnili pracovníci Apoštolskej cirkvi
v Poprade, dve rómske pracovníčky z osady v Žehra, dobrovoľný pracovník Domu na
polceste z ECAV Veľký Slavkov a pracovníčka s rómskymi deťmi z Bratskej jednoty
baptistov v Závadke.
4.4 Katechetická konferencia KETM
Dňa 19. septembra 2009 sa pracovníci neziskovej organizácie – Jozef Brenkus a Jana
Jurčová – zúčastnili na základe pozvania organizátorov na medzinárodnej katechetickej
ekumenickej konferencii, ktorú organizovala Katedra evanjelikálnej teológie a misie PF
UMB.
Na konferencii odznela plenárna prednáška Jozefa Brenkusa Ohrozujú deti učiteľov?:
Napĺňanie potrieb detí cez službu zboru a odborný seminár Jany Jurčovej a Jozefa Brenkusa
Práca s deťmi z málo podnetného prostredia.
Prednáška bola zameraná na riešenie problému odcudzovania sa jednotlivých členov
rodiny, najmä v dysfunkčných rodinách. Zaoberala sa dopadom tejto skutočnosti na primárne
i sekundárne vzťahy detí. Prednáška bola zameraná na motivovanie kresťanských
spoločenstiev pre prácu s deťmi a rodinami a zároveň naznačovala možnosti pre budovanie
vzťahov s deťmi a napĺňanie ich potrieb.
Seminár bol zameraný na spôsoby práce s deťmi z rodín, v ktorých jeden alebo obaja
rodičia zneužívajú alkohol či iné drogy. V rámci seminára boli prezentované skúsenosti
a materiály používané pri práci s týmito deťmi – pri podpornom vzdelávaní v školskom
prostredí, v rámci klubových a táborových stretnutí.
Okrem prednášky a seminára nezisková organizácia zabezpečila aj prezentáciu
jednotlivých materiálov a predaj vzdelávacích materiálov, ktorý zabezpečovala
dobrovoľníčka neziskovej organizácie Lýdia Brenkusová.

4.5 Akreditované vzdelávanie
Nezisková organizácia, v spolupráci s OLÚP Predná Hora, realizovala v dňoch 6. – 8.
októbra 2009 vzdelávanie Programy 12 krokov pre zotavovanie sa zo závislostí v rozsahu 50
hodín. Vzdelávanie bolo zamerané na zotavovanie sa zo závislosti od alkoholu, ale aj iných
drog a je jedným z pilierov pre doliečovanie abstinujúcich pacientov. Vzdelávanie je
akreditované MŠ SR.
Vzdelávania sa zúčastnilo 24 účastníkov z: OLÚP - CLDZ Predná Hora, PN Veľké
Zálužie, CPLDZ Žilina a účastníci z dvoch resocializačných zariadení RS Nelegál a RS
Návrat.
Lektormi akreditovaného vzdelávania boli Joyce De Ridder, Joe Ann Shelton a Jozef
Brenkus. V rámci vzdelávania sa konali aj stretnutia s členmi svojpomocných skupín pre
závislých a rodinných príslušníkov závislých. Stretnutí sa zúčastnili aj členovia
svojpomocných skupín z USA a zo Slovenska.
4.6 Sympózium Kruciáty oslobodenia človeka
17. októbra 2009 sa v Levoči konalo 11. Sympózium Kruciáty oslobodenia človeka
(KOČ). Na sympóziu odznela aj vyžiadaná prednáška Jozefa Brenkusa, riaditeľa neziskovej
organizácie, o Programoch 12 krokov anonymných alkoholikov, ktoré pre svoje zotavovanie
používajú mnohé skupiny závislých, ktorých život je ovládaný látkovou či nelátkovou
závislosťou.
Po prednáške odzneli aj skúsenosti členov svojpomocných skupín, ktorí rozprávali
o svojej skúsenosti – ako im a ich rodinám Program 12 krokov pomáha v ich zotavovaní sa.
Výsledkom vystúpenia na sympóziu je pozvanie na sériu ôsmich prednášok o 12 krokoch
pre členov KOČ.
5. Publikácie
V roku 2009 boli pripravované najmä materiály pre vzdelávanie cirkevných tímov
a materiály potrebné pre prácu so zotavujúcimi sa závislými a ich rodinami.
5.1 Cirkevný projekt
Pre cirkevný projekt boli spracované a v elektronickej forme na DVD nosičoch a CD
nosičoch materiály:
Rovnica závislosti – tri časti vzdelávacieho materiálu (DVD nosiče).
Závislosť a rodina – materiál pre vzdelávanie cirkevných tímov a pre zakladanie
svojpomocných skupín pre rodiny závislých (CD nosič).
Intervencia – materiál pre vzdelávanie cirkevných tímov.
V roku 2010 budú pre tento projekt spracované materiály: Látkové a nelátkové závislosti
a Liečba a zotavovanie.
5.2 Práca s deťmi – tábory
Pre prácu s deťmi v rámci letných táborov a pre pracovníkov táborov bol pripravený
manuál, v rámci ktorého sú spracované témy:
„Ako sa rozhodnem ohľadom užívania alkoholu, fajčenia a iných drog?“

„Ako sa rozhodnem ohľadom svojho sexuálneho správania?“
„Ako sa rozhodnem ohľadom svojho budúceho partnera a ako sa sám stanem dobrým
partnerom?“
5.3 Práca s deťmi – príprava projektu „Začnem od seba“
V roku 2009 začali aj prípravy materiálov, ktoré sa budú používať v rámci grantu pre deti
a dospievajúcu mládež, ktorý neziskovej organizácii schválil Fond T-Mobile Slovensko, a. s.,
Nadácie Pontis.
5.4 Svojpomocné skupiny
Pre prácu svojpomocných skupín boli bolo preložených a v elektronickej forme
sprístupnených osem brožúr a letákov.

II. Ročná účtovná uzávierka
1. Zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých
V roku 2009 činili celkové príjmy neziskovej organizácie 23 032,93 EUR, celkové
výdavky činili 21 782,00 EUR. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami činí 1 250,93 EUR.
2. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch
Podrobné členenie príjmov a výdajov je obsiahnuté v schválenej účtovnej uzávierke.
3. Správa revízora
Vzhľadom na skutočnosť, že v roku 2009 nezisková organizácia nedostala dotácie zo
štátneho rozpočtu a príjmy neziskovej organizácie neprekročili výšku päť miliónov, ročná
uzávierka nebola overovaná audítorom.
Činnosť neziskovej organizácie a jej hospodárenie boli v zmysle Štatútu neziskovej
organizácie hodnotené revízorkou Líviou Vlčkovou a členom Správnej rady boli závery
predložené na výročnom stretnutí správnej rady dňa 22. mája 2010.
Hospodárenie neziskovej organizácie bolo na základe predložených dokumentov a správy
revízora správnou radou schválené uznesením číslo 2/5-2010 z 22. mája 2010.

III. Závažné skutočnosti práce neziskovej organizácie
1. Zmeny a nové zloženie orgánov n.o., ku ktorým došlo v priebehu roka 2009
1.1 Zmena sídla neziskovej organizácie
Správna rada na svojom zasadnutí 7. marca 2009, uznesením číslo 4/3-2009, schválila
zmenu sídla neziskovej organizácie z Partizánskej 39, Poprad na Jahodnú 5, Poprad. Na tomto
zasadnutí uznesením číslo 5/3-2009 schválila aj Dodatok č. 2 k Štatútu neziskovej
organizácie.
Uvedené skutočnosti boli na základe návrhu ThDr. Jozefa Brenkusa, PhD., riaditeľa
neziskovej organizácie, preskúmané Obvodným úradom Prešov, odborom všeobecnej
vnútornej správy. Rozhodnutím Obvodného úradu v Prešove číslo 2006/07661/08/Cm zo dňa
22. júla 2009 bolo sídlo neziskovej organizácie zapísané na adrese Jahodná 5, 058 01 Poprad.
1.2 Zmeny v orgánoch neziskovej organizácie
Správna rada na svojom zasadnutí 7. marca 2009 uznesením číslo 7/3-2009, v zmysle
štatútu neziskovej organizácie, prijala rezignáciu Joe Ann Shelton na členstvo v správnej rade
a Štefana Ševčika na funkciu revízora.
Zároveň s účinnosťou od 7. marca 2009 zvolila Štefana Ševčika za člena správnej rady
a Líviu Vlčkovú za revízorku neziskovej organizácie. Sergeja Kollára správna rada zvolila za
člena správnej rady s účinnosťou od 26. septembra 2009.
Správna rada na svojom zasadnutí 26. septembra 2009 uznesením číslo 2/9-2009 prijala
rezignáciu Joyce De Ridder z členstva v správnej rade a do funkcie predsedu zvolila
s účinnosťou od 26. septembra Štefana Ševčika.

Záver
Výročná správa bola po prerokovaní schválená Správnou radou a v zmysle Štatútu
neziskovej organizácie bude dostupná pre verejnosť v sídle neziskovej organizácie a na
webovej stránke: www.zivotbezzavislosti.sk.
Výročná správa bola 22. mája 2010 na zasadnutí správnej rady prerokovaná
a uznesením číslo 2/5-2010 schválená.

