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1. Úvod   
 
Kríza a zodpovednosť 
 
Na začiatku roku 2008 asi nikto z nás neočakával, 
že najskloňovanejším slovom v decembri bude 
slovo KRÍZA. Názory na tento fenomén sa rôznia. 
Väčšina odborníkov, za masívnej podpory médií, 
vykresľuje desivé prognózy, ktoré povedú k 
„zníženiu kvality života ľudí západnej civilizácie“. 
Len ojedinelé hlasy sa  ozývajú, že enormný rast 
spotreby nebol udržateľný. Veď s jedlom rastie 
chuť a to môže viesť až k presýteniu. Finančná 
kríza a jej mladšia sestra kríza ekonomická sú 
dôsledkom nenásytnej spotreby. Nenásytnosť 
investorov, mäkkosť bánk pri poskytovaní úverov 
stále väčšiemu okruhu ľudí a žitie veľkej časti 
obyvateľov západnej civilizácie na dlh, sú 
najpravdepodobnejšie príčiny terajšej situácie. 
Tomáš Sedláček (ekonomický stratég ČSOB) to 
v rozhovore pre Hospodárske noviny vyjadril 
nasledovne: „Dluhy a spotřeba jsou naše droga, 
kterou nelze jen tak vysadit. I narkoman na 
začátku léčby potřebuje svou dávku, nelze to 
snížit ráz naráz“. 
 
Nie som expert, aby som dával návody, ako vyjsť 
víťazne z krízovej situácie. Niečo však predsa len 
viem. A v poslednom čase mi to potvrdzuje aj môj 
priateľ, člen našej správnej rady, Andrej 
Jankuliak. 
 
S rastom bohatstva ľudí by mala úmerne rásť aj 
ich zodpovednosť. Zodpovednosť za svoju rodinu, 
komunitu až po zodpovednosť presahujúcu 

hranicu vlastnej krajiny. Praktické vyjadrenie 
zodpovednosti môže mať rôzne podoby: od 
zodpovednosti voči sebe samému a rodine, cez 
priamu podporu ľudí v núdzi,  podporu 
neziskoviek, ktoré učia iných „chytať ryby“ až po 
podporu organizácií, ktoré sú schopné 
presadzovať systémové zmeny. 
 
Aj v tomto roku sme sa znovu ubezpečili, že tých, 
ktorí vidia potreby iných a nesú zodpovednosť za 
„slabších“ je stále dosť. Či už to boli vlády 
Nórska, Islandu a Lichtenštajnska, finančníci 
z ING, správcovia základiny pána Charlesa 
Stewarta Motta v USA  alebo obchodník zo 
Slovenska. Všetci nás presvedčili, že 
zodpovednosť za iných môže byť z dlhodobého 
hľadiska receptom proti kríze. 
 
Najhoršie, čo sa nám totiž môže stať, nie je 
prechodné zníženie našej životnej úrovne, ale 
strata miery. Keď nebudeme vedieť prestať túžiť 
mať viac, stane sa závislosť našou diagnózou. 
Závislosť na peniazoch, raste životnej úrovne 
a pôžitkoch. To je skutočná kríza. 
 
Verím, že Vás riadky našej ročnej správy za rok 
2008 povzbudia. Prajem si, aby Vám dali nádej. 
Zodpovední sú stále ešte medzi nami. Takých 
potrebujú aj „tí slabší“.  
 
Prajem Vám príjemné čítanie. 
 
Vladislav Matej  
riaditeľ nadácie 
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2. Poslanie nadácie SOCIA 
   

• podporovať reformy sociálneho systému  
• zvyšovať kvalitu života sociálne 

znevýhodnených skupín  
• posilňovať sociálnu súdržnosť obyvateľov 

Slovenska 
 
 
3. Etické princípy a hodnoty 
nadácie SOCIA 
 

Nadácia SOCIA má ambície kultivovať oblasť 
filantropie v sociálnej sfére na Slovensku. Preto:  

• poskytuje svoje služby s maximálnou 
efektivitou,  

• nebuduje zbytočnú byrokraciu v procese 
pomoci iným, 

• nepoužíva filantropiu za účelom vlastnej 
propagácie ani za účelom neprimeranej 
propagácie darcov/donorov, 

• riadi procesy spojené s grantovou 
činnosťou tak, aby nedošlo ku konfliktu 
záujmov. 

Nadácia sa usiluje, aby grantové programy boli 
prístupné všetkým, pre ktorých sú určené, a aby 
všetci potenciálni žiadatelia dostali úplné 
informácie včas. Nadácia hodnotí predkladané 
projekty podľa vopred stanovených kritérií, ktoré 
sú zverejnené. Postup pri predkladaní žiadosti, 
formuláre, kritériá a všetky potrebné informácie 
sú dostupné na webovej stránke www.socia.sk. 

Expertnú skupinu, ktorá posudzuje predložené 
žiadosti, tvoria nezávislí odborníci z 
rozličných oblastí sociálnych služieb. Ich 
hodnotenie vychádza z jasne definovaných, 
zverejnených kritérií.  

Všetky programy nadácie SOCIA vychádzajú 
z jasne definovaných hodnôt, sformulovaných 
v nasledujúcom stanovisku. 

• Veríme, že každá ľudská bytosť je jedinečná. 
Má hodnotu bez ohľadu na svoje mentálne, 
fyzické, materiálne alebo iné znevýhodnenie. 

• Veríme, že je našou povinnosťou vytvárať 
prostredie, v ktorom budú vznikať kvalitné 
sociálne služby ako odpoveď na potreby ľudí 
odkázaných na pomoc iných. 

• Veríme, že úlohou služieb je reflektovať 
potreby klientov. Služby majú stimulovať 
samostatnosť, vlastnú zodpovednosť  
a dôstojný život klientov. 

• Veríme, že optimálnym prostredím pre život je 
rodina a komunita, a preto by klienti mali 
prijímať sociálne služby v takomto prostredí. 

• Veríme, že kvalita života sociálne 
znevýhodnených skupín sa môže zlepšiť iba 
vtedy, ak spolupracujú všetci zainteresovaní, 
napr. klienti, rodina, miestny úrad, cirkev, 
štátne orgány, miestne firmy, miestni 
podnikatelia, sociálni pracovníci atď. 
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4. Udalosti roka 
 
 
 
Udelili sme prvé príspevky z Blokového 
grantu 
 
Nórsko, Island a Lichtenštajsko schválilo nami 
navrhovaný program využitia Blokového grantu na 
podporu MVO v sociálnej oblasti a vybralo nás ako 
sprostredkovateľa pre riadenie a implementáciu 
vyčlenených finančných prostriedkov vo výške  
1,6 mil. EUR. Príspevky boli v rámci 1. výzvy 
schválené pre deväť organizácií, ktoré predložili 
najlepšie projekty zamerané na pomoc deťom, 
mládeži a rodinám v krízovej životnej situácii. 
Projekty získali podporu vo výške 26 535 014 Sk. 
 
 
Rozšírili sme podporu škôl 
s integrovaným vzdelávaním 
 
Vďaka daru od ING Bank Slovensko vo výške  
530 000 Sk sme v roku 2008 mohli podporiť 
všetky základné a materské školy, ktoré predložili 
zmysluplné projekty na podporu kvality 
integrovaného vzdelávania pre deti so zdravotným 
postihnutím. 
 
 
 
 
 
 

Začali sme spolupracovať s EASPD 
 
Európska asociácia služieb pre osoby so 
zdravotným postihnutím si nás vybrala ako 
partnera pri organizovaní 1. Fóra poskytovateľov 
sociálnych služieb na Slovensku.  V dňoch  
2. a 3. októbra 2008 viac ako 60 účastníkov 
diskutovalo o sociálnej politike Európskej únie 
a o význame mimovládnych organizácií pri 
ovplyvňovaní jej politiky v prospech osôb so 
zdravotným postihnutím. 
 
 
Parlament schválil zákon o sociálnych 
službách 
 
Národná rada SR schválila 30. októbra 2008 
osobitný zákon o sociálnych službách. Podarilo sa 
nám s podporou SocioFóra presadiť do vládneho 
návrhu zákona väčšinu našich zásadných 
princípov i konkrétnych pripomienok. Bohužiaľ, 
poslanci radikálne zmenili pôvodný návrh zákona 
v neprospech žiadateľov i neverejných 
poskytovateľov sociálnych služieb. O výbere 
poskytovateľa nebude rozhodovať občan,  
ale úrad. 
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Mott Foundation podporuje rast nášho 
nadačného imania 
 
Nadácia Charlesa Stewarta Motta schválila 
podporu projektu Nadačné imanie – budúca 
istota. Počas piatich rokov bude podporovať rast 
nášho nadačného imania v takej miere, v akej to 
dokážeme aj my sami. V tomto roku sme navýšili 
naše nadačné imanie o 1,293 mil. Sk, najmä 
vďaka aktívnemu prístupu člena našej správnej 
rady, Andreja Jankuliaka, ktorý nám daroval na 
tento účel 1 000 000 Sk.  
 
 
Efektívna spolupráca s Holandskou 
obchodnou komorou pokračuje 
 
V tomto roku sme podporili sumou 136 241 Sk 
denné centrum pre mentálne znevýhodnené deti 
v Starej Ľubovni. Súčasne sme nominovali na 
podporu 5 ďalších projektov, z ktorých 
predsedníctvo HOK vybralo projekt OZ Barlička 
z Prešova. V tradičnej akcii Annual Charity Dinner 
v mesiaci november získala Barlička sumu 
405 700 Sk na zakúpenie vertikalizačného 
zariadenia. Prevod uvedenej sumy bude 
zrealizovaný v roku 2009. 
 
 
 
 
 
 
 

Máme novú spolupracovníčku 
 
Po odchode Adriany Komorníkovej v apríli sme 
vyše pol roka hľadali novú manažérku pre 
komunikáciu. V decembri sa ňou stala Mária 
Machajdíková. V strednodobom horizonte bude 
jej hlavnou úlohou výrazne posilniť komunikáciu 
SOCIE navonok a podporiť fund-raisingové 
aktivity najmä zapojením verejnosti 
a korporatívneho sektora.  
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5. Grantové programy 
 
 
Fond pre MVO na podporu sociálnej 
inklúzie na Slovensku 
 
Tento grant je financovaný z Finančného 
mechanizmu EHP,  Nórskeho finančného 
mechanizmu a štátneho rozpočtu SR.  Cieľom 
blokového grantu je podporiť inovačný potenciál 
MVO pri hľadaní nových postupov terénnej 
sociálnej práce a komunitných sociálnych služieb 
pre ohrozené skupiny detí a mládeže ako aj pre 
ich rodiny. Celkovo v dvoch výzvach prerozdelíme 
1,6 mil. EUR.  Prvá výzva na podávanie žiadostí 
bola uzavretá 31. januára 2008. Zo 40 podaných 
žiadostí bolo podporených deväť. Projekty sa 
začali realizovať v máji 2008. Druhá výzva na 
podávanie žiadostí bola zverejnená 15. decembra 
2008 s uzávierkou 16. februára 2009.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podporené projekty: 
 
Konzultačné a informačné centrum 
EDUKOS, Dolný Kubín 
Projekt: Cesta do života 
Výška grantu: 1 218 776 Sk 
 
Podpora aktívneho a zmysluplného trávenia 
voľného času detí, pomoc a poradenstvo mladým 
ľuďom bez rodinného zázemia pri hľadaní 
životných istôt, špecifické tréningové programy 
pre mladých väzňov i tých, čo si odpykávajú trest 
na slobode – to je plejáda aktivít centra EDUKOS, 
realizovaných v tomto projekte. A vždy otvorené 
dvere pre tých, ktorí hľadajú pomoc. 
 
 
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, 
Košice 
Projekt: Self support - podporná sieť pre 
samostatný život 
Výška grantu: 3 357 499 Sk 
 
Zamestnanie, bývanie a nových priateľov 
potrebuje každý mladý človek po skončení 
„výchovy“ v sociálnom zariadení. Takúto úlohu si 
dala MVO, ktorá realizuje projekt s 10 mladými 
chlapcami, ktorí dostali „druhú šancu“ úspešne 
zvládnuť začlenenie sa do spoločnosti. 
Špecializovaný trénig, dlhodobý mentoring, 
pozitívne životné vzory – to sú aktivity, ktoré 
napĺňajú tento program.   
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Agentúra špecializovaných služieb pre 
autistov a iné zdravotné postihnutia, 
Bratislava 
Projekt: Služby komunitnej rehabilitácie pre 
rodiny so zdravotne postihnutým dieťaťom 
v Ružinove 
Výška grantu: 2 970 000 Sk 
 
Komunitná rehabilitácia je nová metóda 
organizovania služieb pre rodiny so zdravotne 
postihnutým dieťaťom  v mestskej časti 
Bratislava-Ružinov, ktorej cieľom je umožniť 
týmto rodinám stať sa plnoprávnym členom 
miestnej komunity.  Agentúra je koordinačným 
strediskom, ktoré do spolupráce zapája nielen 
miestnu samosprávu, ale aj verejné a súkromné 
inštitúcie z oblasti vzdelávania, zdravotnej 
starostlivosti, sociálnych služieb a kultúry.  
 
 
Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu 
Šariš, Prešov 
Projekt: Sociálno-informačná banka 
Výška grantu: 2 742 872 Sk 
 
Sociálno-informačná banka bude nástrojom 
komunikácie „komunitného triangla“, zloženého zo 
samosprávy, poskytovateľov a prijímateľov 
sociálnych služieb. Najväčší prospech budú mať 
z projektu miestne MVO, ktoré budú môcť nielen 
využívať aktuálne informácie z banky, ale dostanú 
aj osobitný tréning pre posilnenie vlastných 
kapacít a celkový organizačný rozvoj. Cieľom 
tohto snaženia je mať v regióne dostupnú, 
flexibilnú a kvalitnú sieť služieb pre deti, mládež  
a rodinu v ohrození. 

Nadácia pre deti Slovenska, Bratislava 
Projekt: Domov – najdôležitejšie miesto na 
zemi 
Výška grantu: 3 208 311 Sk 
 
Nadácia vypracovala pilotný model DOMOV pre 
začleňovanie mladých ľudí, ktorí po dovŕšení 
dospelosti musia odísť z detského domova. Teraz 
sa model „domu na polceste“ overuje v 3 rôznych 
lokalitách (Košice, Dobšiná, Považská Bystrica). 
Cieľom je vytvoriť okolo mladých ľudí bez 
rodinného zázemia takú sieť spolupracujúcich 
inštitúcií a jednotlivcov (samospráva, miestni 
podnikatelia a zamestnávatelia, MVO...), ktorá im 
pomôže zvládnuť každodenné problémy ich 
vlastného života.  
 
 
Návrat, o.z., Bratislava 
Projekt: Návrat k stabilite rodín 
Výška grantu: 3 246 422 Sk 
 
Hlavným cieľom projektu je zlepšiť a rozšíriť 
podporné a intervenčné programy pre náhradné 
rodiny a pre rodiny v krízovej životnej situácii. 
Sekundárnym cieľom je vytvoriť sieť 
neprofesionálnych (laických) poradcov a 
poskytnúť im tréning na rozvoj špecifických 
zručností (komunikácia, riešenie konfliktov...) 
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Spoločnosť priateľov detí z detských 
domovov – Úsmev ako dar, Bratislava 
Projekt: Komplexná sociálna práca s 
rodinami detí s poruchami správania 
Výška grantu: 3 360 000 Sk 
 
S 32 rodinami v 8 regiónoch Slovenska pracujú 
špecialisti tejto MVO. Dlhodobou systematickou 
prácou chcú podporiť rodiny, ktoré nezvládajú 
výchovu a starostlivosť o svoje deti, aby sa naučili 
nielen riešiť krízové životné situácie, ale im aj  
predchádzať. Metóda sanácie rodiny je založená 
aj na aktivovaní širších rodinných väzieb a na 
vytvorení lokálnej siete spolupracujúcich 
odborníkov.   
 
 
Domka, ústredie Bratislava 
Projekt: Profesionalizácia prípravy vedúcich 
rovesníckych skupín na prácu s 
neorganizovanou mládežou 
Výška grantu: 3 300 000 Sk 
 
Prevencia je základným poslaním Domka, ktorá 
organizuje mládež pre aktívne trávenie voľného 
času. Pomocou projektu sa skupinoví lídri z celého 
Slovenska oboznámia s terénnou sociálnou 
prácou, aby boli schopní osloviť aj ohrozených 
mladých ľudí na uliciach a sídliskách a ponúknuť 
im nové zážitky a nové životné šance. 
 
 
 
 
 
 

Pomoc ohrozeným deťom, Bratislava 
Projekt: "PST" - nádej pod jednou strechou 
Výška grantu: 3 131 134 Sk 
 
Zaviesť nové metódy a postupy práce s obeťami 
domáceho násilia, s násilníkmi, odbornou 
i širokou verejnosťou je cieľom projektu MVO, 
ktorá sa na základe dlhoročných skúseností 
rozhodla postaviť svoje profesionálne služby na 
holistickom princípe a získať preň i ďalšie MVO 
združené v Lige proti násiliu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10  

6. Správa nadačných fondov 
 

6.1. Charitatívny fond LION 
 
Charitatívny fond LION spravujeme pre finančnú 
skupinu ING Group Slovakia od roku 2003. 
Finančné prostriedky fondu sa rozdeľujú pre dva 
grantové programy: program Pomoc pre rodiny 
a program ING Šanca pre deti.     
 
Správna rada nadácie rozhodla o zvýšení 
príspevku na administráciu fondu z 5 % výdavkov 
za kalendárny rok až na 10 %. V roku 2008 to 
bolo 295 825 Sk, čo je 8,7 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.1. Program pomoci pre rodiny  
   
Program Pomoc pre rodiny je určený pre rodiny 
s ťažko postihnutým alebo chorým dieťaťom. 
Finančná pomoc môže byť použitá na zaplatenie 
operácie či liečebného pobytu, na kúpu 
kompenzačných pomôcok a pod. Program 
administrujeme od začiatku založenia fondu. 
V roku 2008 Charitatívny fond LION 
podporil 56 rodín celkovou sumou   
1 102 938 Sk. Od roku 2003 doteraz dostalo 
254 rodín/žiadateľov z celého Slovenska vyše  
5 100 000 Sk. Vďaka tejto podpore získalo viac 
ako 260 detí kompenzačnú, či rehabilitačnú 
pomôcku alebo možnosť rehabilitovať či 
navštevovať špeciálne terapie. Niektorým deťom 
bola poskytnutá finančná pomoc pri náročnej 
dlhodobej liečbe. 
 
Podporené individuálne žiadosti nájdete na 
http://www.socia.sk/?page=granty&sub=lion&sec
=rodiny  
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6.1.2. Program ING Šanca pre deti  
 

Program ING Šanca pre deti vstúpil v roku 2008 
do tretieho ročníka. Program vznikol ako osobitý 
príspevok ING Group Slovakia do programu 
spoločenskej zodpovednosti nadnárodnej 
spoločnosti ING so sídlom v Amsterdame. Cieľ 
„zlepšiť prístup detí k vzdelávaniu“ sme na 
Slovensku modifikovali do podpory integrovaného 
vzdelávania detí so zdravotným postihnutím.  
 
V roku 2008 bolo z Programu ING Šance pre 
deti podporených 30 škôl a  
10 poradenských organizácií a detských 
integračných centier celkovou sumou   
2 232 797 SK, čo je takmer o 450 000 Sk viac 
ako v predchádzajúcom roku. Stalo sa tak vďaka 
špeciálnemu daru ING Bank Slovensko. Celkovo 
sa v tomto programe za tri roky rozdelilo približne  
6,5 milióna Sk pre 76 škôl a  
38 špeciálnopedagogicko poradenských 
organizácií.  
 
Podporené školy a poradne nájdete na  
http://www.socia.sk/?page=granty&sub=lion&sec
=ing 
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 6.2. Nadačný fond pre Rastíka a Petríka 
 

Zakladateľom fondu je fyzická osoba. Účelom 
fondu je podpora súrodencov - dvojičiek so 
zdravotným postihnutím (DMO). Príjmami fondu 
sú dary od fyzických a právnických osôb  
a 2 % z dane. Celkový majetok  fondu v roku 
2008 pozostával z finančných prostriedkov 
asignovaných 2 % z dane vo výške 158 030 Sk. 
Rehabilitačný pobyt detí v Grécku stál  53 000 Sk, 
invalidný vozík pre Rastíka 36 735 Sk.  Na použitie 
v roku 2009 zostalo celkom 67 241 Sk 
 
 
6.3. Nadačný fond pre Marianku a 
Dianku   
 
Zakladateľom fondu je fyzická osoba. Účelom 
fondu je podpora sestier dvojičiek so zdravotným 
postihnutím (DMO). Príjmami fondu sú dary od 
fyzických a právnických osôb a 2 % z dane. 
V roku 2008 predstavoval výnos z 2 % z dane  
150 840 Sk. Výdavky na liečebný pobyt 
v Hurgade, na zdravotnícke pomôcky, prepravu  
a ďalšie potreby dosiahli výšku 209 278 Sk.  
Na konci roku 2008 bol zostatok na účte fondu 
813 Sk. 
 
 

 
 
 

 
 

 

6.4. Nadačný fond pre Radku 
 
Fond založila fyzická osoba na podporu integrácie 
zdravotne postihnutej Radky. Príjmami fondu sú 
dary od fyzických a právnických osôb  
a 2 % z dane. V roku 2008 príjmy z  
2 % predstavovali 30 508 Sk. Jedinými 
výdavkami fondu boli bankové poplatky. Majetok 
fondu na konci roku 2008 bol 31 240 Sk. 
 
 
6.5. Spolupráca s Holandskou 
obchodnou komorou 
 
V tomto roku sme v spolupráci s HOK podporili 
Gréckokatolícku diecéznu charitu Prešov, 
konkrétne projekt denného stacionára – Domu 
sv. Anny v Starej Ľubovni. Uvedené zariadenie 
získalo od našej nadácie na rekonštrukciu sumu 
136 241 Sk a spolu s výťažkom z Annual Charity 
Dinner Holandskej obchodnej komory získalo 
celkovú sumu 220 000 Sk. 
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7. Naše projekty 
 
 
Podpora dlhodobých systémových zmien 
v oblasti sociálnych služieb 
 

  
7.1. Projekt  Zvyšujeme šance pre 
znevýhodnené skupiny obyvateľov 
spoluprácou obcí a neziskových 
organizácií 

 
 
 

 
 
 
 
 
Realizácia projektu, ktorý začal 1. marca 2005,   
sa ukončila 28. februára 2008. Obsahom 
záverečnej fázy boli najmä diseminačné 
a mainstreamingové aktivity. Po celý čas sme sa 
usilovali poskytnúť aj maximálnu podporu 
sociálnym pracovníkom v obciach zapojených do 
projektu pomocou seminárov, supervízie, či ich 
prizývaním na odborné podujatia.  
 
Sme presvedčení, že pilotný projekt úspešne 
overil jednu z ciest ako profesionalizovať sociálnu 

prácu v obciach. Máme preto záujem, aby sa 
vytvorili právne, finančné a inštitucionálne 
predpoklady, ktoré by umožnili rozširovať 
sociálnu prácu aj v ďalších obciach. Schválený 
zákon o sociálnych službách a implementácia 
operačného programu Zamestnanosť a sociálna 
inklúzia sú vhodnými nástrojmi pre dosiahnutie 
tohto cieľa. V januári 2008 sme o týchto záveroch 
informovali aj členov Výboru NR SR pre sociálne 
veci a bývanie. V septembri 2008 sme vypracovali 
prvú dopadovú správu. 
 
Projekt bol financovaný z Európskeho sociálneho 
fondu, Iniciatívy Spoločenstva EQUAL v celkovej 
výške 28 662 426,49 Sk. 
 
www.spo.sk 
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7.2. Partnerstvo v projekte  
Banská Bystrica – mesto rodiny 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
V partnerstve s mestom Banská Bystrica 
a občianskym združením Návrat sme pripravili 
a začali realizovať spoločný trojročný projekt 
s názvom Banská Bystrica – mesto rodiny. Ide 
o jedinečný projekt v rámci celého Slovenska, 
ktorého konečným cieľom je vytvorenie 
funkčného systému pomoci rodine v kríze, 
do ktorého budú zapojené všetky rezorty. Dôraz 
je postavený na prevencii.  
 
V rámci prvého roka projektu sa uskutočnili 
mnohé aktivity. Spomenieme len tie, v ktorých sa 
SOCIA priamo angažovala: 
 
Od januára do mája prebiehala finalizácia 
projektu, obsahový a časový rozvrh aktivít. 
Vytvorili sme projektový a kreatívny tím, zložený 
z profesionálov. Vytvorili sme vizuálne a podporné 
materiály projektu ( logo, základná osnova 
internetovej stránky, hlavičkové papiere a pod.). 
Podstatnou bola príprava komunitného plánovania 
ako základného nástroja na zozbieranie údajov o  

sociálnych potrebách a službách pre občanov  
a pre rodiny.  
 
V júni 2008 sme celý projekt predstavili na 
tlačovej konferencii. Verejnosti sme 
odprezentovali logo a webstránku projektu 
www.bb.mestorodiny.sk. Odborná verejnosť bola 
so zámerom projektu oboznámená na úvodnej 
konferencii. V prvej fáze projektu bolo cieľom 
verejnosť upozorniť na význam rodiny pre život 
človeka. S týmto zámerom bola v Banskej Bystrici 
realizovaná verejná kampaň Rodina je keď..., kde 
Bystričania mohli posielať svoje definície rodiny. 
Kampaň bola vyhodnotená spoločne s tvorcami 
príspevkov, a tiež vznikla putovná výstava 
výrokov z kampane. Počas celého roka sme 
publikovali priebežné informácie v regionálnej 
tlači (Radničné noviny), vydali sme propagačné 
materiály o projekte.  
 
Koncom roka sme začali pripravovať ďalšiu fázu 
projektu – odborné programy pre odbornú 
a laickú verejnosť.  
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7.3. Spolupráca s MNO – SocioFórum 
 
 
 

 
 
 
 
Nadácia svoje poslanie napĺňala aj v roku 2008 
úzkou spoluprácou s neformálnym zoskupením 
mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti 
sociálnych služieb, prevencie a poradenstva, ktoré 
je známe ako nezávislá platforma SocioFórum.  
 
SOCIA zabezpečuje pre SocioFórum odborné 
analýzy a stanoviská a plní funkciu organizačného 
garanta pre činnosť platformy. 
 
Výročná konferencia SocioFóra pod názvom 
„Za dobrý zákon o sociálnych službách“ so 128 
účastníkmi z 82 organizácií sa konala 25. júna 
v Košiciach. Účastníci konferencie prijali 
Pripomienky k návrhu zákona. Sprievodnými 
akciami počas výročnej konferencie boli dva 
workshopy – Dva pohľady na domácu 
starostlivosť určený pre MNO a samosprávu a 
Podpora sociálnej inklúzie. Výročná konferencia 
SocioFóra bola po prvýkrát samofinancovateľná.  
 
 
http://www.socioforum.sk/?section=7b855b0124d
cb978fa189e663993c9ca 

Začiatkom roku 2008  pripravilo ministerstvo 
práce, sociálnych vecí a rodiny nový zákon 
o sociálnych službách. SocioFórum bolo 
požiadané, aby vyjadrilo svoje pripomienky 
k návrhu zákona. Výbor SocioFóra vo svojom 
stanovisku prezentoval výsledky diskusie, ktoré  
MNO viedli na regionálnych i národnej úrovni. 
Koncom roka NR SR schválila zákon. Bohužiaľ, 
vďaka pozmeňujúcim návrhom poslankyne Jany 
Vaľovej (SMER-SD) zákon nezohľadnil 
pripomienky MNO. Ešte pred nadobudnutím 
účinnosti 1. januára 2009 SocioFórum 
upozorňovalo parlament na jeho vážne 
nedostatky. Keďže tento zákon nepriamo 
ohrozuje existenciu MNO, ktoré poskytujú 
sociálne služby, tejto problematike sa SocioFórum 
bude venovať aj v nasledujúcom roku. 
 
Počas celého roka prebiehala komunikácia najmä 
prostredníctvom webovej stránky 
www.socioforum.sk a elektronickej konferencie 
soc@list.changenet.sk, čím  sme zabezpečovali 
šírenie informácií pre zapojené MNO a dostávali 
spätnú väzbu o ich potrebách. Helena Woleková 
a Vlado Matej zastupujú SocioFórum vo viacerých 
poradných orgánoch vlády či ministerstva. 
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8. Medzinárodná spolupráca 
 
 
8.1. Vyšehradská spolupráca 
 
V roku 2008 pokračoval projekt „Spoločnou cestou 
do Európy“, podporený Medzinárodným 
vyšehradským fondom, seminárom v Poľsku 
a v Českej republike. Porovnávanie situácie 
v krajinách V4 sa týkalo implementácie programov 
ESF v rokoch 2004 – 2006 a programovania priorít 
pre využitie ESF v rokoch 2007 – 2013.  SOCIA 
prijala účasť na tomto projekte, pretože má 
záujem, aby sa podmienky pre implementáciu 
projektov MNO výrazne zlepšili v porovnaní 
s prvým obdobím.  Partneri projektu 
na záverečnom stretnutí v Budapešti v máji 2008 
potvrdili záujem pokračovať v spolupráci na 
ďalších projektoch. 
 
http://www.socia.sk/?page=projekty&sub=medzi
narodna  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2. 1. Fórum poskytovateľov 
sociálnych služieb 
 
Z iniciatívy Európskej asociácie služieb pre osoby 
so zdravotným postihnutím (EASPD) sme na 
Slovensku zorganizovali 1. Fórum poskytovateľov 
v spolupráci s ďalším partnerom: Bratislavským 
samosprávnym krajom. Pozvali sme naň 
verejných a neverejných poskytovateľov služieb 
pre túto cieľovú skupinu (celkom 280). V dňoch 
2. a 3. októbra 2008 sa Fóra zúčastnilo viac ako 
60 účastníkov z celého Slovenska. Diskutovalo sa 
nielen o rozvojových trendoch v Európskej únii, 
ale aj o možnostiach a predpokladoch 
ovplyvňovania sociálnej politiky EU a význame 
združovania poskytovateľov služieb do národných 
a nadnárodných asociácií. Účastníci ocenili fakt, 
že EASPD plánuje ďalšie fórum v roku 2009,  
na ktorom sa bude v začatej diskusii pokračovať. 
Preložili a vydali sme závery medzinárodného 
výskumu Deinštitucionalizácia a komunitné služby 
– zisky a náklady, ktoré nám poskytlo EASPD. 
 
http://www.socia.sk/?page=projekty&sub=medzi
narodna 
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9. Aktivity zamerané na tvorbu 
zdrojov nadácie   
 

9.1. Kampaň za 2 % z dane z príjmu 
 
V roku 2008 sme kampaň na získanie 2 % dane 
z príjmu fyzických a právnických osôb zamerali na 
právnické osoby so sídlom v Bratislave. Využili 
sme členstvo v Holandskej obchodnej komore 
(HOK) a oslovili sme jej členov prostredníctvom 
Bulletinu komory ako aj osobitnou výzvou formou 
e-mailu. Na účet nadácie bolo v roku 2008 
poukázaných 4 342 467 Sk  z 2 % z dane 
z príjmu, čo je takmer o 1,3 milióna Sk viacej ako 
v predchádzajúcom roku.  
 
Správna rada rozhodla o rozdelení získanej sumy 
nasledovne: 
 
1 700 000 ING Šanca pre deti 
1 200 000 Pomoc pre rodiny 
   188 500 Spolufinancovanie vybraného projektu  

s Holandskou obchodnou komorou 
   300 000           Ceny pre víťazov súťaže  

Zaostrené na kvalitu – otvorené granty   
   158 030 Nadačný fond pre Rastíka a Petríka 
   150 840 Nadačný fond pre Marianku a Dianku 
     30 800 Nadačný fond pre Radku 
   216 740 Program Banská Bystrica – mesto rodiny 
   397 557 Správa fondov     
 
 

9.2. Nadačné imanie – budúca istota 

 V roku 2008 sme získali významnú podporu od 
nadácie Charles Stewart Mott Foundation. Grant 
s názvom „Endowment for Sustainable Future“ 
(Základina pre dlhodobo udržateľnú budúcnosť) 
je zameraný na budovanie našej základiny. Grant 
je určený na obdobie rokov 2008 – 2012. 
 
Časť príspevku do výšky 300 000 USD 
predstavuje tzv. matching grant. Príspevok 
v takejto výške nám nadácia Mott poskytne, ak 
ekvivalentnú sumu určenú do základiny získame 
z iných zdrojov. 
 
Druhá časť príspevku vo výške 200 000 USD je 
určená na aktivity spojené so získavaním zdrojov 
a s budovaním vzťahov s verejnosťou. Pôjde 
najmä o vytváranie dlhodobých partnerstiev 
s korporatívnym sektorom, kampaň a verejnú 
zbierku. 
 
V tomto roku sa nám podarilo získať do základiny 
celkovú čiastku 1 293 354 Sk. 
Sumu 1 000 000 Sk nám poskytol člen našej 
správnej rady, pán Andrej Jankuliak. Zvyšnú 
čiastku 293 354 Sk sme získali z predaja výnosov  
podielových listov CharitySet v Tatra banke, a.s. 
Ekvivalent v USD  nám nadácia Mott pripíše na 
účet začiatkom roku 2009. 
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Prehľad nadačného imania, finančnej rezervy a nehnuteľného majetku nadácie SOCIA 
 
 

Roky  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Nadačné imanie 
(mil. Sk) 1,1 1,1 1,1 1,1 2,1   2,1 2,1   

Finančná rezerva 
(mil. Sk)  0 0 4 6 6 6 8,18*  

Nehnuteľný majetok 
(mil. Sk)     2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 

SPOLU (mil. Sk)  1,1   3,55   7,55   9,55 10,55 10,55   12,73   

 
* Táto suma obsahuje aj finančný dar od ING Bank určený na grantové programy v roku 2009, ktorý sme dočasne investovali na 
nákup hypotekárnych záložných listov s garantovaným výnosom 5,25 a 5,95 %. 
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10. Finančná správa nadácie za rok 2008 
(v tis. Sk)  
 
 
 
Aktíva 31.12.2008 31.12.2007 
Dlhodobý hmotný majetok  3 537 3 537 
Stavby  2 450 2 450 
Sam.hnuteľné veci a súbory HV a DDHM  578 578 
Dopravné prostriedky  509 509 

Odpisy - 1 494 - 1 211 
Finančné investície  3 196 5 813 
Finančný majetok: hotovosť  80 82 
Finančný majetok: bankové účty  18 713 5 937 
Krátkodobý finančný majetok 3 038  
Pohľadávky, preddavky, časové rozlíšenie 8 727 2 044 
AKTÍVA spolu  35 797 16 202 

Pasíva 31.12.2008 31.12.2007 

Základné imanie  3 393 2 100 
Základina a pracovná rezerva nadácie  6 007 6 006 
Oceňovací rozdiel z precenenia majetku a záväzkov   547 654 
Záväzky  254 299 
Záväzky grantové  18 865 842 
Sociálny fond  7 7 
Výdavky a výnosy budúcich období   5 988 5 650 
Ostatné pasíva 735  
Hospodársky výsledok z nezdaniteľnej činnosti   - 102 1 516 
Hospodársky výsledok zo zdaniteľnej činnosti   103 75 
PASÍVA spolu  35 797 16 202 
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Výkaz ziskov a strát  

Náklady 
 Hlavná 

nezdaňovaná 
činnosť 

Podnikateľská 
zdaňovaná 

činnosť 
Spolu 1.1.2008 

Spotreba materiálu 147  147 155 
Spotreba energie  64  64 55 
Opravy a udržiavanie  54  54 116 
Cestovné  42  42 458 
Náklady na reprezentáciu  31  31 119 
Ostatné služby  2 052  2 052 3 236 
Mzdové náklady  1 551  1 551 2 160 
Zákonné sociálne poistenie  505  505 649 
Zákonné sociálne náklady  56  56 61 
Ostatné dane a poplatky 1  1  
Daň z nehnuteľnosti  1  1 1 
Zmluvné pokuty a penále     1 
Odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky     8 
Kurzové straty   5 5 10 
Dary    149 
Osobitné náklady 8  8  
Manká a škody     16 
Iné ostatné náklady 123  123 102 
Predané cenné papiere  2 843 2 843  
Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku   282  282 289 
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám   6 851  6 851 2 422 
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám   1 974  1 974 382 
Náklady spolu   13 742 2 848 16 590 10 232 
  

Výnosy   
Hlavná 

nezdaňovaná 
činnosť   

Podnikateľská 
zdaňovaná 

činnosť   
Spolu   1.1.2008 

Tržby z predaja služieb  39  39  
Úroky   119 119 30 
Kurzové zisky    1 
Iné ostatné výnosy     175 
Tržby z predaja cenných papierov a vkladov  2 911 2 911  
Výnosy z krátkodobého finančného majetku 38  38  
Prijaté príspevky od iných organizácií   5 533  5 533 4 049 
Prijaté príspevky od fyzických osôb   5  5 7 
Príspevky z podielu zaplatenej dane   3 308  3 308 1 152 
Dotácie  4 717  4 717 6 432 
Výnosy spolu   13 640 3 030 16 670 11 846 
Výsledok hospodárenia pred zdanením   - 102 182 80 1 614 
Daň z príjmov    79 79 23 
Výsledok hospodárenia po zdanení   - 102 103 1  1 591 
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Prehľad o príjmoch nadácie podľa zdrojov a pôvodu v Sk   

Nadácie a inštitúcie     

Charles Stewart  Mott Foundation, USA 797 080 

Firmy     

ING Banka, Slovensko   3 000 000 
ING Životná poisťovňa, Slovensko   150 000 
Hornonitrianske bane 140 000 

Verejné zdroje     

Preddavok na administráciu blokového grantu SK0009    2 200 000 
Preddavok na financovanie podprojektov blokového grantu 21 600 000 
2 % dane z príjmu   4 342 467 

Iné     

Dary od jednotlivcov, Slovensko   5 000 
Dar od pána Andreja Jankuliaka    2 100 000  

Spolu   34 334 547  

 

Štruktúra príjmov podľa účelu použitia   
Na príspevky právnickým a fyzickým osobám   28 048 220 
Na programy nadácie   4 547 080 
Zvýšenie nadačného imania 1 000 000 
Na správu nadácie   739 247 

Spolu  34 334 547 
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Stav majetku a záväzkov nadácie k 31. 12. 2008 
 
Nadácia vlastní dlhodobý hmotný majetok v obstarávacej cene 
3 537 tis. korún. Základné imanie v peňažných prostriedkoch 
sa v roku 2008 zvýšilo na 3 226 tis. korún, Rezervný fond 
zostal vo výške 6 174 tisíc Sk. Finančné prostriedky sú 
investované do štátnych dlhopisov (2 814 tis.), hypotekárnych 
záložných listov (3 000 tis.) a uložené na termínovaných 
vkladoch (4 500 tis.). Záväzky nadácie k 31. 12. 2008 
predstavujú sumu 19 120 tis. Sk, pohľadávky sú vo výške  
8 727 tis. korún. 

Celkové výdavky nadácie v roku 2008 
 
Celkové výdavky nadácie v roku 2008 dosiahli výšku   
21 333 tis. korún. Daň predstavuje 79 tis. Sk,  výsledok 
hospodárenia po zdanení je 1 tisíc Sk. 
 
 
 
 
 

      Štruktúra výdavkov 
Výdavky na poskytnuté granty   16 434 935 
Výdavky na vlastné programy   2 981 539 
Výdavky na fundraisingové aktivity   812 738 
Výdavky na správu nadácie   1 103 559 

Spolu   21 332 771 

       Štruktúra výdavkov na správu nadácie   
Propagácia nadácie   16 150 
Cestovné 4 317 
Prevádzka nadácie   121 838 
Administrácia nadačných fondov   290 305 
Odmena správcu   315 720 
Ostatné výdavky (odpisy, daň)   355 229 

Spolu 1 103 559 

 
Výdavky na správu nadácie predstavujú  5.2  % z celkových výdavkov na  činnosť nadácie. Je splnená požiadavka správnej rady, ktorá na rok 
2008 určila, že náklady na správu nadácie nesmú presiahnuť 10 % nákladov na hlavnú činnosť nadácie. 
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11. Ľudia nadácie 
 
 
 
11.1. Zmeny v nadačnej listine 
a orgánoch nadácie 
 
Správna rada schválila zvýšenie nadačného 
imania  zo 2,1 mil. Sk na 3,39 mil. Sk. 
V personálnom zložení správnej rady nenastali 
žiadne zmeny.  
 
Zmena sa uskutočnila v dozornej rade – funkcie 
predsedníčky sa vzdala pani Helena Jurenová. 
Novou predsedníčkou sa stala pani Zuzana 
Markušová. 
 
 
 
11.2. Správna rada nadácie SOCIA 
 
Pavol Demeš – predseda, German Marshall Fund 
of the United States 
 
Ján Figeľ, člen Európskej komisie 
 
Soňa Holúbková, Rada pre poradenstvo v 
sociálnej práci, pobočka Žilina 
 
Andrej Jankuliak, Anja, spol. s.r.o.  
 
Robert J. Sunderman, ING Bank  
 
Thomas van der Ven, čestný člen správnej rady 

11.3. Dozorná rada nadácie SOCIA 
 
Zuzana Markušová, Habitat for Humanity 
Slovakia - predsedníčka  
 
Helena Jurenová, auditorka v.v. 
 
Gabriela Kroftová, RealityOne, s.r.o. 

 
 

 
11.4. Pracovníci 
 
Helena Woleková, správkyňa nadácie 
a generálna manažérka Fondu pre MVO 
od 1. 9. 2008 
 
Vladislav Matej, riaditeľ nadácie, generálny 
manažér Fondu pre MVO do 31. 8. 2008  
a manažér projektu Banská Bystrica – mesto 
rodiny 
 
Martina Petijová, manažérka projektov a 
koordinátorka Charitatívneho fondu LION 
 
Marcela Volárová, finančná manažérka Fondu 
pre MVO 
 
Lenka Macková, asistentka finančnej 
manažérky 
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12. Poďakovanie darcom 
 

Ďakujeme Nórskemu kráľovstvu, vládam 
Islandu a Lichtenštajnska za dôveru, ktorú 
nám preukázali poverením administrovať 
blokový grant na podporu MVO na 
Slovensku. 

 

Ďakujeme ING Bank  a ING Životnej 
poisťovni  za ich finančnú podporu. 
Charitatívny fond LION, tvorený výlučne z darov 
a 2 % od ING, poskytoval aj v roku 2008 finančnú 
pomoc najmä pre rodiny a vzdelávacie 
a poradenské inštitúcie, ktoré pomáhajú deťom 
s ťažkým zdravotným postihnutím. 

 

Osobitne ďakujeme ING Bank za dar vo výške 
3 000 000 Sk, ktorý je určený na podporu 
integrácie znevýhodnených detí do bežných škôl. 

 

Naša vďaka patrí pánovi Andrejovi 
Jankuliakovi, ktorý finančne podporil našu účasť 
na pilotnom projekte Banská Bystrica – mesto 
rodiny. Osobitná vďaka mu patrí aj za príspevok 
určený na zvýšenie základiny našej nadácie.  

 

Ďakujeme americkej nadácii Charlesa 
Stewarta Motta za podporu pri zvyšovaní nášho 
nadačného imania. 

 

Ďakujeme všetkým fyzickým a právnickým 
osobám, ktoré venovali 2 % z dane na 
podporu sociálnych služieb pre odkázaných 
ľudí – všetkým právnickým a fyzickým osobám, 
ktorých mená zostali v anonymite daňového 
úradu. 
 
 
Ďakujeme. 
 
 
 
 
 
 

 


