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  ÚVOD |   

Trinásť - Pán Boh pri nás 

 

Rok 2014 bol trina stym rokom fungovania nas ej nada cie. Nic  

nes ťastne  na s vs ak ako organiza ciu ani ako zamestnancov 

nestretlo. Nes ťastie vs ak streta valo ľudí  okolo na s. Je ťaz ke  c í tať 

(a nie to z iť) prí behy rodí n v krí ze, ktore  na m pí s u a z iadaju  na s 

o pomoc.  

 

Je smutne  vidieť postihnuty ch ľudí  za mu rmi zrekons truovany ch 

u stavov, ako o ich z ivote rozhoduju  iní . Je alarmuju ce vidieť 

opusteny ch a odka zany ch starky ch na novy ch polohovateľny ch 

posteliach ako c akaju  na na vs tevu svojich detí , ktore  na nich 

nemaju  c as. Je nes ťastí m pozorovať osudy bezdomovcov, ktory ch 

obyvatelia a predstavitelia samospra v vytla c aju  na okraj, kde nie 

su  nikomu na oc iach.  

 

Nes ťastie nechodí  po hora ch ale po ľuďoch. Nas í m poslaní m je 

nes ťastie zmiern ovať. Nerobí me to priamo ako pracovní ci prvej 

lí nii, ale snaz í me sa poma hať pra ve im, aby mohli svoje sluz by 

nes ťastny m ľuďom poskytovať plynulo, syste movo a kvalitnejs ie.  

 

 

 

 

 

 

 

Jean Vanier, zakladateľ komuní t Archa (www.larche.org) zí skal 

v c ase keď pí s eme tu to vy roc nu  spra vu, 11. marca 2015, prestí z nu 

Templentonovu cenu a zaradil sa tak medzi take  osobnosti ako 

matka Tereza, Desmond Tutu alebo Dalai Lama. Tento nena padny  

francu zsky hovoriaci Kanaďan v roku 1964 pozval dvoch 

menta lne znevy hodneny ch ľudí  do svojho domu, aby s ní m by vali. 

Bol ochotny  zdieľať s nimi vlastne  su kromie a poma hať im v ich 

rozvoji a c o najleps om uplatnení  v bez nom z ivote. Dnes existuje 

147 komuní t Archa v 35 krajina ch na 5 kontinentoch sveta. V nich 

mo z u „silní “ aj tí  „slabí “ kra c ať spoloc nou cestou bytostnej 

integra cie. Pozy vaju  aj na s k ceste, ktoru  Jean vyjadril 

nasledovny mi vy zvami:  

 

Odpoveďou na nespravodlivosť je vza jomne  zdieľanie. 

Odpoveďou na zu falstvo je bezhranic na  do vera a na dej. 

Odpoveďou na nena visť a predsudky je odpustenie. 

 

Su  to urc ite vy zvy, ktore  na s ďaleko presahuju . Ale prec o by sme 

mali í sť za niec í m ľahs í m? 

 

Vladislav Matej 
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  HODNOTY A POSLANIE |   

Vs etky programy a projekty nada cie SOCIA vycha dzaju  z jasne 

definovany ch hodno t, sformulovany ch v nasleduju com 

stanovisku: 

 Verí me, z e kaz da  ľudska  bytosť je jedinec na . Ma  hodnotu 

bez ohľadu na svoje menta lne, fyzicke , materia lne alebo ine  

znevy hodnenie. 

 

 Verí me, z e je nas ou povinnosťou vytva rať prostredie, v 

ktorom budu  vznikať kvalitne  socia lne sluz by ako odpoveď 

na potreby ľudí  odka zany ch na pomoc iny ch. 

 

 Verí me, z e u lohou sluz ieb je reflektovať potreby klientov. 

Sluz by maju  stimulovať samostatnosť, vlastnu  

zodpovednosť a do stojny  z ivot klientov. 

 

 Verí me, z e optima lnym prostredí m pre z ivot je rodina a 

komunita, a preto by klienti mali prijímať sociálne 

sluz by v takomto prostredí . 

 

 Verí me, z e kvalita z ivota socia lne znevy hodneny ch skupí n sa 

mo z e zleps iť iba vtedy, ak partnersky spolupracuju  vs etci 

zainteresovaní, napr. klienti, rodina, miestny úrad, 

cirkev, s ta tne orga ny, miestne firmy, miestni podnikatelia, 

socia lni pracovní ci atď. a medzi skupinami funguje forma lna 

aj neforma lna solidarita. 

Zvyšujeme kvalitu života sociálne a zdravotne 

znevýhodnených skupín  

 aktí vne vytva rame moderne  tere nne a ambulantne  sluz by 

a podporujeme rozvoj existuju cich  

 sprostredkujeme financ nu  podporu na rozvoj sluz ieb 

a kapací t MNO  

 

Podporujeme reformy sociálneho systému  

 spolupracujeme s mimovla dnymi organiza ciami a verejnou 

spra vou na tvorbe polití k a legislatí vnych na vrhov 

 modelujeme a tvorí me syste m socia lnych sluz ieb 

 spa jame a sieťujeme odborní kov a organiza cie 

 prina s anie nove  te my a inova cie 

   

Posilňujeme sociálnu súdržnosť obyvateľov Slovenska  

 vytva rame partnerstva  s podnikateľmi, ktorí  maju  moz nosť 

prostrední ctvom nas ej nada cie cielene a efektí vne 

nasmerovať svoju podporu organiza cia m a jednotlivcom 

 zvys ujeme povedomie laickej a odbornej verejnosti 

o moz nostiach z ivota znevy hodneny ch a ohrozeny ch 

socia lnych skupí n v komunite, komunitny ch sluz ba ch, 

filantropii a dobrovoľní ctve. 
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  HODNOTY A POSLANIE |   

Nadácia SOCIA prostredníctvom finančnej podpory a vlastnými aktivitami ovplyvňuje zmeny sociálneho systému v prospech 

najviac ohrozených sociálnych skupín obyvateľstva. Svoje služby poskytujeme s maxima lnou efektivitou, bez budovania zbytoc nej 

byrokracie v procese pomoci iny m. Nezamien ame filantropiu s vlastnou propaga ciou ani s neprimeranou propaga ciou nas ich partnerov.  
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  UDALOSTI ROKA 2014 |   

 Koncom janua ra sme dostali oficia lny list (datovany  

14.1.2014) z nada cie VELUX z Da nska o podpore 

dlhodobe ho projektu Rozvoj vc asnej intervencie na 

Slovensku na roky 2014-2017. Celkova  vy s ka podpory 

predstavuje c iastku 994 020 €. 

 

 V ra mci grantove ho programu Lienka pomoci sme rozdelili 

doposiaľ najvys s iu c iastku pre tere nne a ambulantne  sluz by 

pre seniorov z vy nosu verejnej zbierky – 28 projektov sme 

podporili sumou 50 000 €. 

 

 V 5. roc ní ku kampane STAROBA SA NA S DOTÝ KA sme 

v okto bri 2014 uviedli na Slovensku jedinec ny  inovatí vny 

darcovsky  projekt prizeo.sk, v ra mci ktore ho na podporu 

projektov tere nnych a ambulantny ch sluz ieb pre 

odka zany ch seniorov prispievali darcovia z cele ho sveta. 

 

 Prostrední ctvom 2% zí skany ch od firiem zdruz eny ch 

v Holandskej obchodnej komore ako aj v ra mci podujatia 

Annual Charity Dinner sme v minulom roku zí skali az  

30 000 €. V spolupra ci s Holandskou obchodnou komorou 

sme tak mohli vy znamne podporiť obc ianske zdruz enie 

Na vrat – konkre tne sluz ieb pre na hradne  rodiny a pre 

rodiny v krí ze na vy chodnom Slovensku. 

 

 Vernisa z  vy stavy fotografií  Alana Hyz u: JEDNODUCHE  

S T ASTIE alebo KED  ZMENA MA  ZMÝSEL sa konala 18. 

novembra v Dome Matice slovenskej v Luc enci. 25 rokov po 

zí skaní  slobody a za sadnej zmeny v nas ich z ivotoch sme 

mali prí lez itosť uka zať akou za sadnou zmenou pres li klienti 

DSS Slatinka na ceste k svojej vlastnej slobode a ako ju so 

vs etky m c o prina s a prez í vaju  v kaz dodennom z ivote.  

 

 19. decembra SOCIA pozvala c lenov Platformy z Domova 

domov na diskusiu s Janom Pfeifferom a na vianoc nu  

kapustnicu. Diskutovali sme o deins titucionaliza cii na 

Slovensku a ako jej pomo cť, vyuz iť zdroje ktore  ma me 

a budovať sieť ľudí  az  hnutie pre podporu ty chto procesov.   

 

 V tejto vy roc nej spra ve sme pouz ili fotografie Alana Hyz u. 
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  UDALOSTI ROKA 2014 |   
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  PODPORA ORGANIZÁCIÁM | podpora systémových zmien a rozvoja organizácií  | Blokový grant ŠFM 

BLOKOVÝ GRANT PRE MVO A  PODPORU PARTNERSTIEV 

ŠVAJČIARSKO – SLOVENSKEJ SPOLUPRÁCE (2013-2015) 

 

Blokovy  grant S vajc iarskeho financ ne ho mechanizmu je 

administrovany  v spolupra ci troch nada cií . Lí drom je Nada cia 

EKOPOLIS, ktora  je vo vzťahu k U radu vla dy SR a S vajc iarskej 

konfedera cii zodpovedna  za realiza ciu Blokove ho grantu pre MNO 

a riadi financ ne  plnenie (vo vzťahu k vy davkom partnerov aj 

pouka zanie financií  prijí mateľom BG S FM). Karpatska  nada cia a 

nada cia SOCIA su  partnermi nada cie EKOPOLIS v napl n aní  jej 

sprostredkovateľskej funkcie. 

 

 

 

 

 

V dvoch vy zvach blokove ho grantu pre MVO v oblasti socia lnych 

sluz ieb bolo podporeny ch celkovo 13 projektov. Es te v roku 2013 

dokonc ili v Ins titu te Krista Veľkn aza realiza ciu projektu Kvalitne  

socia lne sluz by v IKV. V roku 2014 boli u spes ne ukonc ene  

projekty: Zdruz enie na pomoc ľuďom s menta lnym postihnutí m 

v SR (Cesty k samostatnosti), PRO REGION n. o. (Zí skavanie 

odborny ch a prakticky ch erudí cií  u zamestnancov a klientov 

socia lneho zariadenia), Na vrat, obc ianske zdruz enie (Partnerstvo 

rodic a a odborní ka), Proti pru du, obc ianske zdruz enie (Nota bene 

– z ulice do z ivota), Centrum Slniec ko, n.o. („Partnerstvo“ − 

naju c innejs í  prostriedok v pomoci deťom so syndro mom CAN, 

CSA, deťom a rodina m v krí ze, ktory m hrozí  socia lne vylu c enie), 

KASPIAN (Uc í me sa byť leps í ). V realiza cií , aj keď uz  v cieľovej 

rovinke v roku 2015 pokrac uju : Depaul Slovensko, n.o., A no pre 

z ivot n.o., U nia matersky ch centier, Detsky  fond Slovenskej 

republiky, Relevant n.o. a C love k v tí sni, o.p.s. 
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  PODPORA ORGANIZÁCIÁM | Blokový grant ŠFM | Podporené projekty 

Projekty ukončené v roku 2013 

 

Inštitút Krista Veľkňaza, projekt: Kvalitné sociálne služby v 

IKV 

V ra mci projektu sa s kolili pracovní ci a vytva ral sa Program 

zavedenia kvality v zariadeniach socia lnych sluz ieb v Z akovciach 

a Ľubici, ďals í  pracovní ci sa vzdela vali v oblastiach su visiacich 

s poskytovaní m socia lnych sluz ieb. S klientmi sa realizovali 

individua lne rozvojove  pla ny a zu c astn ovali sa aktiví t na rozvoj 

a udrz anie pracovny ch zruc ností .  

 

Projekty ukončené v roku 2014 

 

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR, 

projekt: Cesty k samostatnosti 

ZPMP v SR aktivitami projektu podporovali samostatny  z ivot ľudí  

s menta lnym postihnutí m. Zameriavali sa na rozvoj z ivotny ch 

zruc ností  formou tre ningovy ch programov a vytvorili Centrum 

prí pravy ľudí  s menta lnym postihnutí m na samostatny  z ivot. 

Vy znamny m dosiahnuty m cieľom je aj socia lna integra cia cez 

realiza ciu rehabilitac ne ho programu pre seniorov s menta lnym 

postihnutí m. 

  

 

 

 

Návrat, občianske združenie, projekt: Partnerstvo rodiča a 

odborníka 

Cieľom projektu bolo posilniť rodic ov ako partnerov podpory 

dieťaťa, podnecovať odborní kov k vní maniu rodic a ako partnera 

pomoci dieťaťu po sobení m na rodic ov i odborní kov smerom k 

zmene postojov (v zloz ke kognití vnej, emotí vnej i konatí vnej). 

 

Proti prúdu, občianske združenie, projekt: Nota bene - z ulice 

do života 

Proti pru du zva c s il rozsah svojich sluz ieb o skupinovu  a tere nnu 

socia lnu pra cu a vzdela vací  cyklus: rozvoj kľu c ovy ch kompetencií . 

V ra mci projektu vys kolili niekoľko ľudí  bez domova na pra cu 

lektorov o problematike bezdomovectva a uskutoc n ovali verejne  

diskusie.  

 

Centrum Slniečko, n. o., projekt: „Partnerstvo“ − najúčinnejší 

prostriedok v pomoci deťom so syndrómom CAN, CSA, deťom 

a rodinám v kríze, ktorým hrozí sociálne vylúčenie 

Projektove  aktivity viedli k zvys ovaniu kvality socia lnych sluz ieb - 

opatrení  SPODaSK pre oblasť pra ce s ty rany mi, zneuz í vany mi a 

zanedba vany mi deťmi, rodinami v krí ze a rodinami, ktory m hrozí  

socia lne vylu c enie. Is lo predovs etky m o zavedenie syste mu 

kvality poskytovania socia lnych sluz ieb v krí zovy ch strediska ch 

ale aj vzdela vanie pracovní kov v oblastiach relevantny ch pre 

kvalitne  poskytovanie sluz ieb.  
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  PODPORA ORGANIZÁCIÁM | Blokový grant ŠFM | Podporené projekty 

KASPIAN, projekt: Učíme sa byť lepší 

Pracovní ci organiza cie absolvovali akreditovane  vzdela vania 

a s podporou superví zie zvys ovali kvalitu sluz ieb ní zkoprahovy ch 

prgramov. V ra mci projektu pripravili odbornu  konferenciu so 

zahranic ny mi lektormi pre pracovní kov ní zkoprahovy ch centier.  

 

PRO REGION n. o., projekt: Získavanie odborných a 

praktických erudícií u zamestnancov a klientov sociálneho 

zariadenia 

Organiza cia v ra mci projektu rekons truovala priestory denne ho 

staciona ra, teda vytvorili priestory pre pracovne  dielne, zvy s ili 

odbornosť pracovní kov v oblasti liec ebnej rehabilita cie 

a fyzioterapie pre potreby klientov ako aj zí skaní m remeselny ch 

zruc ností  (kos ika rstvo a hrnc iarstvo) u 4 pracovní kov a 10 

klientov DS Svetlus ka. Zí skane  zruc nosti sa vyuz í vaju  a naďalej 

budu  v ra mci strate gie stabiliza cie financovania zariadenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekty, ktoré ešte budú pokračovať v roku 2015  

 

Depaul Slovensko, n. o., projekt: Pilotný projekt 

nízkoprahových sociálnych služieb pre ľudí bez domova 

Organiza cia sa snaz í  o vytvorenie ní zkoprahove ho modelu 

socia lnych sluz ieb pre ľudí  bez domova s c iastkovy mi pilotny mi 

projektmi zamerany mi na rozvoj pracovny ch na vykov a na na vrat 

klientov do samostatne ho bez ne ho z ivota. C asť projektu je 

venovana  rekons trukcii nocľaha rne. Rekons trukcia umoz ní  

poskytovanie kvalitnejs í ch sluz ieb jednotlivy m skupina m 

bezdomovcov oddelene. 

  

Áno pre život n. o., projekt: Kvalitné sociálne služby pre 

rodiny s deťmi ohrozené sociálnym vylúčením v Rajeckom 

regióne 

Aktivity projektu vedu  k zvys ovaniu kvality socia lnych sluz ieb a 

posilneniu profesionality neziskovej organiza cie v oblasti 

komplexnej starostlivosti o rodiny a osoby ohrozene  socia lnym 

vylu c ení m. V ra mci projektu sa uskutoc n uje rekons trukcia 

a vybavenie zariadenia nu dzove ho by vania pre obete doma ceho 

na silia, poskytuje poradenstvo a terapeuticke  programy ale 

realizuju  aj programy a vzdela vanie na zvy s enie citlivosti 

verejnosti voc i fenome nu doma ceho na silia.  
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  PODPORA ORGANIZÁCIÁM | Blokový grant ŠFM | Podporené projekty 

Únia materských centier, projekt: Krok k samostatnosti 

Projektovy mi aktivitami chce U nia matersky ch centier 

podporovať materske  centra  v regio noch aj vytvorení m funkcie 

regiona lnych koordina toriek, ktore  budu  spolu s MC vytva rať 

akc ne  pla ny MC a regiona lne pla ny. Pred samotny m vy berom 

regiona lnych koordina torov rozví jaju  a posiln uju  zruc ností  

c leniek matersky ch centier v oblasti komunitnej pra ce, zvy s enie 

potencia lu prirodzene ho komunitne ho zdroja aky mi su  materske  

centra  v procese predcha dzania socia lneho vylu c enia z ien na 

materskej dovolenke. Z vys koleny ch budu  vybraní  vhodní  

kandida ti na regiona lnych koordina torov.  

 

Detský fond Slovenskej republiky, projekt: MIXklub 

nízkoprahové centrum pre deti a mládež, MIXáčik 

nízkoprahové rodinné centrum 

Organiza cia poskytuje otvoreny , bezpec ny  a podnetny  priestor 

ohrozeny m deťom, mlady m ľuďom a rodina m. Poskytuje pomoc 

pri prekona vaní  na roc ny ch z ivotny ch situa cií , vytva ra podmienky 

na zmysluplne  tra venie voľne ho c asu a vzdela vanie so snahou 

obmedziť socia lne vylu c enie.  

 

Relevant n. o., projekt: Pomáhajme lepšie a viacerým 

Organiza cia v ra mci projektu dba  o zvys ovanie kvalifika cie 

odborny ch pracovní kov. Vyví ja aktivity na skvalitnenie 

a systematiza ciu programu socia lnej inklu zie klientov (domov na 

pol ceste) a snaz í  sa o spustenie novy ch sluz ieb s pecializovane ho 

socia lneho poradenstva. Rozs iruju  ponuku svojich sluz ieb aj na 

cieľovu  skupinu seniorov o doma cu opatrovateľsku  sluz bu.  

 

Člověk v tísni, o. p. s. - pobočka Slovensko, projekt: 

Rozvíjame komunity 

Za merom organiza cie v projektovy ch aktivita ch je podporiť 

proces komunitne ho rozvoja prostrední ctvom preva dzky 

komunitny ch centier vo vybrany ch lokalita ch Pres ovske ho kraja. 

V ra mci komunitny ch centier poskytuju  voľnoc asove , za ujmove  

a vzdela vacie aktivity a socia lne (pracovne  a karie rne) 

poradenstvo. Pre svojich pracovní kov zabezpec uju  vzdela vanie 

a superví ziu.  



 

14 
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  PODPORA ORGANIZÁCIÁM | Blokový grant na podporu MVO Aktívne občianstvo a inklúzia  

BLOKOVÝ GRANT NA PODPORU MVO - PROGRAM AKTÍVNE 

OBČIANSTVO A INKLÚZIA (2013-2015) 

 

EKOPOLIS plní  u lohu sprostredkovateľa pre Fond Aktí vne 

obc ianstvo a inklu zia v partnerstve s nas ou nada ciou. U lohou 

nada cie je manaz ovať komponent rozvoja sluz ieb v socia lnej 

oblasti.  

 

Z 8 podporeny ch projektov (organiza cií ) dve organiza cie uz  aj 

ukonc ili ich realiza ciu v priebehu roka 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekty ukončené v roku 2014 

 

M.E.S.A. 10, Podpora integrácie inštitucionalizovaných 

klientov do lokálnych komunít na príklade pilotného územia 

Banskobystrického kraja  

schválená výška grantu: 65 055,57 €  

Cieľom projektu bolo zmapovanie konkre tnej situa cie v oblasti 

implementa cie procesov deins titucionaliza cie najma  pre osoby 

s menta lnym postihnutí m. Na prí klade BBSK (je partnerom v 

projekte) a na prí klade procesu DI v No rsku (zahranic ny  expert 

ako ins pira cia a zdroj pre Slovensko) navrhovali (vzorovu ) 

komunitu v slovensky ch pomeroch, v ktorej by klienti by valej 

ins titu cie (DSS) mohli z iť prirodzeny m z ivotom (typy podporny ch 

sluz ieb, zamestnanie, by vanie, socia lna podpora a voľny  c as).  

 

AUTISTI n.o., Ako sa v komunite rodí zmena, 

schválená výška grantu: 36 695,16 € 

Cieľom projektu bolo sieťovať poma haju ce organiza cie a nastaviť 

individualizovane  typy sluz ieb a pomoci pre rastu cu cieľovu  

skupinu ľudí  s dus evny mi poruchami. Aktivitou projektu bol aj 

vy skum barie r/moz ností  uplatnenia ľudí  s dus evny mi poruchami 

v pracovnom z ivote.  



 

16 

 

 

 

  PODPORA ORGANIZÁCIÁM | Blokový grant na podporu MVO | Podporené projekty  

V realizácii projektov ešte pokračujú:  

 

Návrat, občianske združenie, Projekt ART 

schválená výška grantu: 81 383,65 € 

Cieľom projektu je priniesť z donorskej krajiny (No rsko) 

s pecializovany  program Agression Replacement Training. 

Vys koleny ch bude 21 tre nerov a na sledne skupina 19 ďals í ch 

tre nerov. Tento jedinec ny  tre ning je vyuz iteľny  pre s iroky  okruh 

profesiona lov pracuju cich s rozlic ny mi cieľovy mi skupinami. 

Zí skane  zruc nosti nebudu  vyuz í vane  len pracovní kmi Na vratu, ale 

aj s iroky m okruhom ďals í ch profesiona lov z iny ch organiza cií . 

Po sobnosť projektu je celoslovenska . U loha zahranic ne ho 

partnera je kľu c ova , jeho na klady predstavuju  takmer 50 %  

schva lenej sumy. 

 

OZ Vagus, Domec, 

schválená výška grantu: 79 853,01 € 

Cieľom projektu je spreva dzkovať ní zkoprahove  (urc ene  aj pre 

osoby pod vplyvom alkoholu, bez dokladov a pod.) denne  

centrum  pre ľudí  bez domova. Ide o prvy  projekt svojho druhu v 

Bratislave, kde z ije najva c s í  poc et ľudí  bez domova v poc te 3500 – 

4500. V dennom centre budu  vykona vať  cielene  s pecializovane  

aktivity  zamerane  na  dlhodobu  socia lnu inklu ziu  taky chto ľudí , 

ale bude sa poskytovať  aj  „prva   pomoc “ pre ľudí , pre ktory ch je 

na vrat do majoritnej spoloc nosti dlhy m procesom. Zahranic ny  

partner z No rska (Salvation Army Norway) bude uc iť nas ich 

odborní kov, ako zapa jať loka lne komunity do procesov inklu zie 

ľudí  bez domova, na prí kladoch dobrej alebo menej dobrej praxe 

v Oslo.  

 

OZ Drahuška a my, Krajné:, Sme samostatnejší 

schválená výška grantu: 46 692,36 € 

Cieľom projektu je osamostatn ovanie mlady ch ľudí  s autizmom, 

ktorí  pres li vzdela vací m procesom, ale v su c asnosti ich potrebami 

je na jsť si pracovne  uplatnenie a samostatne  by vanie. Mala  

komunita v Krajnom buduje male  komunitne  zariadenie pre 

ty chto klientov. No rsky partner ma  pomo cť organiza cii 

s vytvorení m a implementa ciou individua lnych pla nov rozvoja 

osobnosti ľudí  s autizmom.  

 

OZ Náruč, Žilina, Podporné programy pre rodiny v kríze ako 

efektívny nástroj ochrany detí pred násilím 

schválená výška grantu: 69 158,88 € 

Cieľom projektu je zaviesť niekoľko novy ch programov do pra ce 

odborní kov tejto osvedc enej organiza cie, po sobiacej v oblasti 

sluz ieb pre obete doma ceho na silia. Nove  preventí vne programy 

maju  za cieľ obnoviť rodinne  prostredie, pomo cť pa chateľom 

doma ceho na silia res trukturalizovať svoje spra vania a 

v konec nom do sledku prispieť k prevencii separa cie detí  od 

rodic ov. Po sobnosť projektu je v regio ne Kysu c a s irs ieho okolia 

Z iliny. 
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  PODPORA ORGANIZÁCIÁM | Blokový grant na podporu MVO | Podporené projekty  

Člověk v tísni, o.p.s., pobočka Slovensko, Efektívne sociálne 

služby 

schválená výška grantu: 70 376,74 € 

Cieľom projektu je posilniť 5 komunitny ch centier v  ro mskych 

osada ch Sverz ov, Doľany-Ros kovce, Petrovany, Spis ske  Podhradie 

a Pres ov lokalita „Teheln a“.  MNO vykona va c innosti v oblasti 

individua lneho cielene ho poradenstva pre ro mskych obyvateľov. 

(individua lne rozvojove  pla ny, karie rne poradenstvo, 

ní zkoprahove  denne  centra , dobrovoľní cke peer-programy v 

spolupra ci so s tudentmi VS , sieťovanie sluz ieb). 

 

ZPMP v Petržalke, PSC Impulz, Spoločne za prijatie 

schva lena  vy s ka grantu: 71 965,63 € 

Cieľom projektu je podpora inklu zie dospely ch ľudí  s menta lnym 

postihnutí m  formou ich zapojenia ako tre nerov „zdravej 

popula cie“ v spolupra ci so stredny mi, vysoky mi s kolami. D als í m 

inovatí vnym prvkom je profesionaliza cia pra ce 8 chra neny ch 

dielní  (Barlic ka Pres ov, Ayrton Prievidza, Jazmí n Handlova , Dom 

Svitania Jakubov, Impulz Petrz alka, Krí dla Bratislava, Andreas, 

S anca pre nechceny ch Du bravka), kde v spolupra ci s 

profesiona lnymi dizajne rmi, vy tvarní kmi a odborní kmi z oblasti 

predaja vytvoria nove  portfo lio vy robkov a na stroje na zí skanie 

odbytu. 
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  PODPORA ORGANIZÁCIÁM |  
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  PODPORA ORGANIZÁCIÁM | Lienka pomoci  

GRANTOVÝ PROGRAM LIENKA POMOCI 

 

Za merom programu LIENKA POMOCI je rozs í riť   a skvalitniť   

tere nne a ambulantne  socia lne sluz by pre seniorov a podporiť 

zavedenie novy ch sluz ieb. Program je financovany  z vy nosu 

verejnej zbierky Lienka pomoci, ktoru  nada cia kaz doroc ne 

organizuje. O financ nu  podporu sa v roku 2014 mohli ucha dzať 

zriaďovatelia alebo preva dzkovatelia tere nnych a ambulantny ch 

sluz ieb pre seniorov: mimovla dne organiza cie, neziskove  

organiza cie poskytuju ce verejno-prospes ne  sluz by, obc ianske 

zdruz enia, u c elove  zariadenia cirkvi, Slovensky  C erveny  krí z  a o 

obce a mesta  a nimi zriadene  organiza cie v sí dlach do 5000 

obyvateľov. 

Vy nos zbierky bol oproti predcha dzaju cemu roku viac ako 

dvojna sobny  a nada cia tak mohla z Fondu Lienka pomoci rozdeliť 

sumu 50 000 €. Sumu sme rozdelili medzi 28 projektov ro znych 

organiza cií . S esť z podporeny ch projektov realizuju  male  obce s 

poc tom obyvateľov menej ako 5 000. Projekty su  zamerane  na 

zvys ovanie kvalifika cie opatrovateliek, na kup rehabilitac ny ch 

pomo cok, s pecia lne vybavenie a ut prepravnej sluz by, skvalitnenie 

alebo zavedenie novej sluz by. C asť pen azí  je urc ena  na na kup 

pomo cok, ktore  su  urc ene  na zapoz ic iavanie.  

 

 

Podporene  organiza cie a obce poma haju  seniorom v 

doma cnostiach alebo poskytuju  ambulantne  sluz by. Viac 

informa cií  o podporeny ch projektoch je k dispozí cii na webovej 

stra nke www.lienkapomoci.sk/ako-lienka-pomohla. 

 

„Chceme Vám srdečne poďakovať za podporu. Vaša dôvera nás 

zaväzuje čestne, zodpovedne, altruisticky a s maximálnou možnou 

efektivitou využiť zverené finančné prostriedky podľa zámerov 

predložených v našom projekte.“  

o.z. SLUHA, Stará Turá 
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  PODPORA ORGANIZÁCIÁM | CHARITATÍVNY FOND LION – ING ŠANCA PRE DETI  

Hlavny m cieľom programu ING S anca pre deti je zvy s iť kvalitu 

vzdela vania integrovany ch z iakov v prostredí  bez nej s koly.  

Grantova  vy zva v roku 2013 bola zamerana  na c innosti 

poradensky ch organiza cií  (CPPPP a CS PP), ktore  vedu  ku 

kvalitnejs ej integra cií  z iakov so zdravotny m znevy hodnení m, 

poruchami uc enia a poruchami spra vania. A to najma  na aktivity 

su visiace s pra cou s integrovany m z iakom, skupinove  stretnutia, 

podporne  sluz by pre uc iteľov a rodic ov (rodiny), ďals í  odborny  

rast odborny ch pracovní kov... Projekty sa realizovali v roku 2013 

– 2014. Suma 40 045,40 Eur bola rozdelena  medzi 20 projektov. 

Z dobry ch sku seností  z projektov vybera me z priebez nej spra vy 

jedne ho Centra s pecia lno-pedagogicke ho poradenstva. Cieľovy mi 

skupinami boli deti, rodic ia, pedago govia s ko l, ale aj odborní  

pracovní ci poradne. 

Veľmi pozití vne hodnotí me zavedene  stretnutie rodic ov – nielen 

pre teoreticke  vedomosti, ktore  mohli na tomto stretnutí  zí skať, 

ale hlavne pre pocit spolupatric nosti a zdieľanie proble mov, ktore  

sa na stretnutí  vytvorilo celkom sponta nne. Potreba rodic ov po 

kontakte a zdieľaní  proble mov bola veľmi silna , navza jom si 

odovzda vali informa cie, sku senosti, do lez ity  bol pre nich prejav 

pochopenia ale hlavne pocit, z e nie su  sami, ktorí  maju  proble my 

tohto druhu. Aj negativisticky  rodic , ktory  pris iel na stretnutie 

pod tlakom partnera kons tatoval, z e je ra d, z e napokon pris iel. 

Tes í me sa z toho, z e rodic ia leps ie rozumeju  svojim deťom a aj 

spolupra ca rodiny s nami (s poradn ou) je teraz pre vs etky strany 

prí nosnejs ia. Rodic ia su  motivovaní  k pra ci s dieťaťom (so 

znevy hodnení m – poruchy uc enia, spra vania, ....) 

Podobne  skupinove  stretnutia rodic ov sku sili aj inde, avs ak 

rodic ia uprednostnili individua lne konzulta cie. Uví tali ale 

moz nosť intenzí vnejs ej spolupra ce a pomoci zo strany poradne.    
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PODPORA RODINÁM |  priama podpora rodín a jednotlivcov  

Pomoc rodina m v ťaz kej z ivotnej situa cii realizujeme od roku 

2010. Financ ne  prí spevky boli rodina m a dvom organiza cia m 

u c elovo poskytnute  aj v roku 2014 a prispeli najma  k 

predcha dzaniu separa cii dieťaťa od rodic ov. Sme radi, z e stabilny  

prispievateľ a inicia tor tohto male ho fondu Andrej Jankuliak 

prispel aj tento rok sumou 3000 €.  Prostrední ctvom obc ianskeho 

zdruz enie Na vrat a dvoch ďals í ch organiza cií  sme podporili 

priamo 6 a nepriamo ďals í ch 20 rodí n sumou 3.650 €.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Chcem sa nadácii SOCIA zo srdca poďakovať za finančnú 

pomoc. Trošku radostnejšie budem s vnúčatami vstupovať 

do Nového roku vďaka Vašej pomoci...“ 

 

„Srdečne ďakujeme za príspevok, ktorý sme použili na krytie 

zvýšených životných nákladov našej pestúnskej dcéry po 

narodení jej dcéry Marcelky...“ 

 

„Ďakujeme, ďakujeme, ďakujeme a deti sa môžu tešiť na 

dobrodružstvo vlakom po stopách histórie a kultúrneho 

bohatstva Slovenska. Veľmi ste nám pomohli, lebo je veľmi 

ťažké v takom malom meste niečo organizovať a získať na 

to peniaze. Pre mňa je najväčšou odmenou keď mi deti 

z náhradných rodín povedia vo februári, že sa nevedia 

dočkať letného tábora, alebo keď vidím ako píšu, že sa tešia 

na najlepší tábor, alebo výlet na svete...“ 

 

Vy n atky z mailov, ktore  sme dostali od podporeny ch rodí n 
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 MODELOVANIE SOCIÁLNEJ SIETE | tvorba a zavádzanie modelov fungovania komplexnej sociálnej siete 

do praxe  
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 MODELOVANIE SOCIÁLNEJ SIETE | tvorba a zavádzanie modelov fungovania komplexnej sociálnej siete 

do praxe | Komunitne  sluz by a deins titucionaliza cia na Slovensku 

KOMUNITNÉ SLUŽBY A DEINŠTITUCIONALIZÁCIA NA 

SLOVENSKU  

 

V roku 2014 sme pokrac ovali v spolupra ci s Open Society 

Foundations – Mental Health Initiative a organiza ciami, ktore  sa 

pridali k neforma lnemu zoskupeniu Platforma za komunitne  

sluz by — Z Domova domov.  

 

Nas e aktivity sa su stredili hlavne na monitorovanie prí prav 

c erpania financ nej podpory zo s truktura lnych fondov EU v rokoch 

2014 – 2020. Bolo potrebne  ustra z iť, aby sa nezopakovala 

situa cia, keď hlavna  podpora v socia lnej infras truktu re smerovala 

do veľkokapacitny ch zariadení . Slovenska  republika si musí  

dosta ť svoje verba lne nastavenie na podporu komunitny ch 

sluz ieb aj presmerovaní m financií . Zda  sa, z e v tejto oblasti zatiaľ 

nemal ani jeden minister dostatok odvahy radika lne ries iť syste m 

financovania socia lnych sluz ieb. Do budu cnosti sa oba vame, z e 

taktika su c asnej vla dy, financovať tere nne sluz by cez EU fondy, je 

slepou ulic kou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerska  dohoda medzi Slovenskou republikou a Euro pskou 

komisiou bola podpí sana  v ju ni 2014 a operac ne  programy, ktore  

su  relevantne  pre nas u oblasť (Ľudske  zdroje a Integrovany  

regiona lny operac ny  program), schva lila EK v decembri. Mo z eme 

kons tatovať, z e v obidvoch operac ny m programoch je jasne 

zadefinovana  podpora pre DI a otvorena  cesta pre podporu 

komunitny ch sluz ieb. 

 

V ra mci mechanizmu implementa cie IROP budu  do lez itou 

su c asťou aj Regiona lne integrovane  u zemne  strate gie, ktory ch 

vypracovaní m boli poverene  jednotlive  samospra vne kraje. Poc as 

roka sme ponu kli spolupra cu jednotlivy m samospra vnym krajom 

– aktí vne sa na m podarilo spolupracovať s 2 krajmi. Prí prava 

ty chto strategicky ch materia lov uka zala, z e jednotlive  kraje 

nepochopili podstatu partnerske ho prí stupu – strate giu poní maju  

ako svoju vlastnu , nie vs etky ch akte rov v ra mci regio nu. 
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 MODELOVANIE SOCIÁLNEJ SIETE | tvorba a zavádzanie modelov fungovania komplexnej sociálnej siete 

do praxe | Komunitne  sluz by a deins titucionaliza cia na Slovensku 

D als ia  oblasť nas ich aktiví t bola zamerana  na zviditeľn ovanie 

a podporu komunitny ch sluz ieb.  

 

Hlavnou ví ziou je podporiť inklu ziu obc anov so s pecificky mi 

potrebami. S ty mto zreteľom sme uskutoc nili viacero stretnutí , 

workshopov c i medzina rodnu  konferenciu v spolupra ci so 

SocioFo rom a EASPD.  

 

V polovici roku 2014 sa konec ne zac alo s rea lnymi aktivitami 

v ra mci na rodne ho projektu Podpora deins titucionaliza cie 

a transforma cia syste mu socia lnych sluz ieb. SOCIA uz  nemohla 

byť angaz ovana  aj partner, ale nove  vedenie IAZaSI na s oslovilo 

k spolupra ci ako fyzicke  osoby. Nad ra mec moz ností  na rodne ho 

projektu sme sa snaz ili byť podporou pre riaditeľov zapojeny ch 

zariadení , s pecia lne Slatinky, DSS Adamovske  Kochanovce, DSS 

Okoc  a c iastoc ne aj CSS Stra z ske. Pripravili sme pre nich 

zahranic ne  na vs tevy do Maďarska a do Chorva tska. 

 

Veľkou su c asťou nas ich aktiví t bola celoroc na  prí prava 

dokumenta rneho projektu Jednoduche  s ťastie. Ten vznikol vďaka 

spolupra ci s dokumentaristkou Danielou Meressa Rusnokovou 

a fotografom Alanom Hyz om. Z dlhodoby ch pobytov v Luc enci 

poc as cele ho roka vznikol 30 minu tovy  dokumenta rny film a tiez  

su bor fotografií   Alana Hyz u, ktore  zachyta vaju  zmenu z ivota 

klientov, ktora  nasta va vďaka procesu deins titucionaliza cie v 

Domove socia lnych sluz ieb Slatinka v Luc enci. Koncom roka sme 

z fotografií  a vy povedí  osobností , ktore  spreva dzali Slatinku pri jej 

zmena ch, pripravili aj skvelu  publika ciu. Vy stavu sme 

prezentovali prvy kra t na verejnosti v novembri v Luc enci.  

 

Na podporu pozití vnej propaga cie sme spolupracovali aj na 

kra tkom filme o Dus anovi zo Z iliny c i viacery ch kra tkych 

rozhovorov z Jas idielní . Vs etky tieto filmu su  prí stupne  na nas om 

vimeo kana ly. 
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 MODELOVANIE SOCIÁLNEJ SIETE | Včasná intervencia 

ROZVOJ VČASNEJ INTERVENCIE NA SLOVENSKU (RVIS) 

 

Uz  vo Vy roc nej spra ve 2013 sme naznac ili moz nosť perspektí vy 

spolupra ce s nada ciou VELUX z Da nska.  To na m nada cia pí somne 

potvrdila listom zo 14. janua ra. Od aprí la sme mohli teda oficia lne 

zac ať realizovať projekt Rozvoj vc asnej intervencie na Slovensku.  

 

Cez projekt RVIS ma me za mer: 

 

 podporiť vznik a rozvoj troch modelovy ch centier vc asnej 

intervencie,  

 zmapovať sluz by vc asnej intervencie/ranej starostlivosti 

pre rodiny so zdravotne znevy hodneny m dieťaťom 

v rezorte s kolstva, zdravotní ctva a socia lnych vecí , 

 navrhnu ť nutne  zmeny v legislatí vnej, organizac ne, 

financ nej a metodickej oblasti vo vc asnej intervencie 

 

Poc as minule ho roku sa na m podarilo zostaviť expertnu  skupinu 

projektu z odborní kov z rezortu s kolstva, socia lnych vecí  

a zdravotní ctva (prof. Zibolen, prof. S usterova , Dr. Sedla kova , Dr. 

Ticha , Dr. Canga r), ktorí  kontinua lne pracovali na zostavení  SWOT 

analy zy v oblasti sluz ieb vc asnej intervencie. 

 

D alej sme vyhla sili otvorenu  vy zvu pre vy chodne  Slovensko, 

prostrední ctvo ktorej sme hľadali partnera projektu v tomto 

regio ne. V Z iline a v Bratislave sa na m podarilo na jsť partnerov 

priamym oslovení m konkre tnych odborní kov a organiza cií . 

V za vere roku boli teda zriadene  3 nove  neziskove  organiza cie – 

Centrum vc asnej intervencie v Bratislave, Pres ove a Z iline 

s novy mi spra vnymi radami a riaditeľkami, ktore  boli zodpovedne  

za zostavenie tí mov (4-6 odborní kov). 

 

Poslaním centier včasnej intervencie  je zvyšovať kvalitu 

života ľudí prostredníctvom včasnej podpory poskytovanej 

rodinám so zdravotne znevýhodneným dieťaťom od 

najranejšieho veku formou komplexných služieb. 

 

Tento projekt povaz ujeme v tomto období  pre na s za kľu c ovy , 

nakoľko zava dza novu  a na „trhu“ absentuju cu socia lnu sluz bu 

vytva ra 15 novy ch pracovny ch miest v socia lnom rezorte je 

dlhodoby  – od aprí la 2014 az  do septembra 2017 sieťuje 

odborní kov z troch rezortov a mo z e prispieť k prelomeniu 

nesla vneho „rezortizmu“ v tejto oblasti, participuju  na n om 

c iastoc ne 6 pracovní ci nada cie SOCIA celkovy  prí spevok z nada cie 

VELUX predstavuje c iastku 994 020 EUR. Sme veľmi vďac ní  

nada cii VELUX z Da nska za tu to vy znamnu  podporu. 
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 POSILŇOVANIE MIMOVLÁDNYCH ORGANIZÁCIÍ | zviditeľňovanie a posilňovanie aktivít MNO v sociálnej 

oblasti 
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 POSILŇOVANIE MIMOVLÁDNYCH ORGANIZÁCIÍ | zviditeľňovanie a posilňovanie aktivít MNO v sociálnej 

oblasti| SocioFórum  

SPOLUPRÁCA SO SOCIOFÓROM 

 

SocioFo rum je  neza visla   platforma mimovla dnych neziskovy ch 

organiza cií , ktore  po sobia v socia lnej, humanita rnej a zdravotnej 

oblasti.   

 

 

 

 

Za vy datnej dobrovoľní ckej podpory zamestnancov nada cie 

a ostatny ch c lenov a c leniek vy boru realizovalo SocioFo rum viacero 

aktiví t: 

 

 vypracovalo vy zvy predstaviteľom s ta tnych orga nov 

a samospra vy 

 pripomienkovalo programove  dokumenty 

 zastupovalo svojich c lenov v poradny ch vy boroch a pracovny ch 

skupina ch 

 organizovalo socia lne konferencie s workshopmi (konferencia 

SocioFo ra a Fo rum poskytovateľov sluz ieb – EASPD) 

 angaz ovalo sa v ra mci c lenstva v medzina rodny ch (EASPD) aj 

na rodny ch (Koalí cia pre deti) organiza cií . 

 

Podrobnejs í  prehľad aktiví t SocioFo ra v roku 2014 na jdete v jeho 

vy roc nej spra ve na www.socioforum.sk. 

http://www.socioforum.sk
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 POSILŇOVANIE MIMOVLÁDNYCH ORGANIZÁCIÍ | zviditeľňovanie a posilňovanie aktivít MNO v sociálnej 

oblasti| Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora  

ZVYŠOVANIE TRANSPARENTNOSTI NEZISKOVÉHO SEKTORA 

 

U rad splnomocnenca vla dy SR pre rozvoj obc ianskej spoloc nosti 

pri Ministerstve vnu tra SR zac al realizovať na rodny  

projekt „Zvys ovanie transparentnosti neziskove ho sektora a 

kvality sluz ieb poskytovany ch neziskovy mi organiza ciami cez 

mechanizmus akredita cie mimovla dnych neziskovy ch 

organiza cií “. Projekt sa realizuje od marca 2014 do konca roku 

2015. 

 

Cieľom projektu je vytvoriť objektí vny a transparentny  syste m 

akredita cie mimovla dnych neziskovy ch organiza cií  a zabezpec iť 

tak vys s iu mieru transparentnosti, profesionality, kvality 

ľudsky ch zdrojov a kvality sluz ieb MNO, ako aj zleps enie 

predpokladov pre efektí vny manaz ment verejny ch financií  na 

strane poskytovateľov i prijí mateľov. 

 

Vy stupom projektu bude novy  syste m akredita cie MNO v 

elektronickej podobe, vyuz í vaju ci da tove  informac ne  syste my 

dostupne  v registroch a v iny ch databa zach verejnej spra vy, 

pric om by mal byť publikovany  ako Open Data. Verejna  spra va a 

MNO budu  schopne  efektí vne vyuz í vať tento syste m vo svojej 

praxi, ako na u c ely klasifika cie z iadateľov o verejne  prostriedky 

z hľadiska ich transparentnosti a vy konnosti, tak aj na ine  u c ely, 

napr. informac ne , res ers ne , kontrolne , sumarizac ne , c i pre 

celkovy  prehľad o prijí mateľoch verejny ch zdrojov. 

 

 

Aktivity a vy stupy projektu budu  slu z iť za stupcom mimovla dnych 

neziskovy ch organiza cií , grantovy ch nada cií  a za stupcom verejnej 

spra vy. Pritom mimovla dne neziskove  organiza cie, ktore  nebudu  

vyuz í vať alebo nebudu  chcieť vyuz í vať na svoju c innosť verejne  

zdroje, nebudu  negatí vne ovplyvnene  existenciou syste mu. 

 

Viac o doposiaľ dosiahnuty ch vy sledkoch na jdete na http://

www.tretisektor.gov.sk/tvorba-otvoreneho-informacneho-

systemu-analyzy-navrh-modelu-a-zaznamy-zo-stretnuti-s-

cielovymi-skupinami/  

 

U rad splnomocnenca usiluje pri realiza cii projektu o naplnenie 

princí pov partnerstva, preto projekt realizuje v spolupra ci 

s kľu c ovy mi organiza ciami, ktore  plnia podporne  

a infras truktu rne funkcie pre obc iansku spoloc nosť a neziskovy  

sektor - Centrum pre filantropiu, n.o., SOCIA - nada cia na podporu 

socia lnych zmien, Partners for Democratic Change Slovakia, o.z. a 

1. Slovenske  neziskove  servisne  centrum, o.z. 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Euro pskeho 

socia lneho fondu v ra mci Operac ne ho programu Zamestnanosť a 

socia lna inklu zia. 
 



 

29 

 

 

 

  Kampaň STAROBA SA NÁS DOTÝKA a verejná zbierka LIENKA POMOCI  

KAMPAŇ STAROBA SA NÁS DOTÝKA  

A VEREJNÁ ZBIERKA LIENKA POMOCI 

 

Kampan  STAROBA SA NA S DOTÝ KA sa po viac ako piatich rokoch 

pra ce stala nas im milovany m dieťaťom, ktore  s pribu daju cim 

vekom vyz aduje sta le viac nas ej pozornosti a starostlivosti. 

Pozití vne je, z e uz  zbierame ovocie nas ej vytrvalosti: kampan  

a znac ka Lienka pomoci su  oveľa zna mejs ie, pozití vne vní mane  

a povaz ovane  za pravidelnu , stabilnu  a do veryhodnu  aktivitu 

v ra mci tretieho sektora. Uz  nemusí me vysvetľovať kto sme, c o 

robí me a s aky mi vy sledkami, ma me dobre rozbehnutu  

spolupra cu s partnermi, me diami a dobrovoľní kmi.  

 

Cí tili sme, z e piaty roc ní k kampane si z iada niec o nove . 

Kaz doroc ne sa v spolupra ci s agentu rou Creative Department 

snaz í me priniesť inovatí vne ries enia v oblasti fundraisingu 

a preto sa Lienka pomoci ako jedina  zbierka v Strednej Euro pe 

spojila so svetovou inova torskou online fundraisingovou 

platformou -  prizeo.com. Jej slovenska  muta cia - prizeo.sk sa stala 

prvou loka lnou aktivitou tohoto globa lneho charitatí vneho 

porta lu. Na Slovensko tak priniesla u plne iny , doposiaľ 

nepouz í vany  princí p charitatí vneho darcovstva.   

 

 

 

 

 

Naplnili sme tak posolstvo tohto roc ní ka, STARAT  SA JE VÝ HRA, 

pretoz e kaz dy , kto touto formou prispel na LIENKU POMOCI 

mohol vyhrať neopakovateľny  za z itok: vy let za Dominikou 

Cibulkovou na Australian Open 2015. Vy herkyn a bola zo San 

Francisca, vy let si veľmi uz ila a my sme mohli kons tatovať, z e 

LIENKA POMOCI JE SVETOVA ! 

 

Verejnu  zbierku v uliciach sme zrealizovali s pomocou 479 

dobrovoľní kov SC K, Domky a s tudentov stredny ch s ko l v 31 

mesta ch na u zemí  cele ho Slovenska. Vy nos verejnej zbierky zo 

vs etky ch jej foriem (dary na u c et, mobilna  zbierka, prizeo.sk 

a zbierka v uliciach) predstavoval ku koncu roka  2014 sumu 26 

tisí c €. Celkovy  vy nos k 31.3.2015 bude pouz ity  prostrední ctvom 

grantovej vy zvy na podporu projektov tere nnych a ambulantny ch 

sluz ieb pre odka zany ch seniorov.  
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  AKTIVITY ZAMERANÉ NA TVORBU ZDROJOV NADÁCIE | Dve percenta  | Spolupra ca s HOK  

DVE PERCENTÁ 

 

Z asigna cie dani z prí jmov sme zí skali prevaz ne od pra vnicky ch 

oso b celkovu  sumu 97 171 €, c o predstavuje na rast o takmer 

7500 € oproti minule mu roku. 

 

Najva c s iu c iastku asignovala uz  tradic ne ING Z P 33 842 €, 

nasledovali firmy zdruz ene  v HOK viac ako 19 500 €, tretia 

v poradí  bola s ve dska firma SCA v sume 18.800 € a firma 

Heineken na m asignovala 10 000 €. Anonymní  asigna tori 

podporili nas e projekty c iastkou 15 000 €. 

 

Sme radi vy znamne mu na rastu asignovany ch prostriedkov zo 

spoloc nosti SCA Hygiene Products ako aj od anonymny ch 

podporovateľov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOLUPRÁCA S HOLANDSKOU OBCHODNOU KOMOROU 

 

V roku 2014 sme z prostriedkov HOK podporili rozs í renie 

a skvalitnenie sluz ieb pre seniorov z iju cich v Beta nii v Bratislave. 

Vzniklo tak 6 novy ch miest pre zdravotne ťaz ko znevy hodneny ch 

stars í ch ľudí . Su c asťou projektu bola aj tvorba kalenda ra – ktory  

zachycuje umelecku  tvorbu klientov. 

 

V ra mci spolupra ce s Holandskou obchodnou komorou sme 

zí skali v priebehu roka 30 000  €, presne 19 500 € z 2 % firiem 

aktí vnych v ra mci komory a 10 500 € v ra mci akcie Annual 

Charity Dinner v mesiaci novembri. Uvedene  prostriedky 

podporia obc ianske zdruz enie Na vrat – konkre tne sluz by pre 

na hradne  rodiny a pre rodiny v krí ze na vy chodnom Slovensku. 
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  AKTIVITY ZAMERANÉ NA TVORBU ZDROJOV NADÁCIE | Vy znamní  partneri  

VÝZNAMNÍ PARTNERI  

 

Nadácia VELUX z Dánska 

Open Society Foundation – Mental Health Institute Budapest 

ANJA, spol. s r.o. a konkrétne Andrej Jankuliak 

Agentúra Creative Department 

ING Životná poisťovňa, a.s. 

ING Bank N.V. pobočka Bratislava 

Holandská obchodná komora 

SCA Hygiene Products 

Nadácia ORANGE 

Heineken Slovensko 

Gefco Slovakia 

EASPD 

Nadácia Ekopolis 

Úrad finančného mechanizmu EHP 

 

 

 

 

„Dovolte mi, abych Vám poděkoval za spolupráci a popřál celé naší 

nadaci do budoucna spoustu skvělých lidí, nadšených pro práci pro 

druhé a celému týmu pevné zdraví. Bylo mi vždy skutečným 

potěšením a na společný projekt STAROBA SA NÁS DOTÝKA  jsem 

velice pyšný a jsem rád že jsme mohli stát u jeho vzniku.“  

 

 

 Dus an Quis 

by valy  genera lny riaditeľ ING Z ivotnej poisťovne, a.s.  

a predseda dozornej rady nada cie SOCIA 
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  FINANČNÁ SPRÁVA |  

Prehľad o príjmoch a výnosoch nadácie podľa zdrojov 

a pôvodu v € 

 Príjmy Výnosy 

Nadácie a inštitúcie: 

FOSI (Fundation Open Society Institute)- III. 44 380 52 662 

FOSI (Fundation Open Society Institute)-refaktur. 
na kladov 

2 661 2 661 

Fond GSK 450 450 

EASPD  0 2 773 

European Social Network, GB  0 658 

Nada cia VELUX 223 068 72 142 

Nada cia Orange 3 400 3 400 

O.Z. Vc elí  dom 0 634 

Ine   0 2 310 

Obchodné spoločnosti: 

ING Bank, N.V., poboc ka zahranic nej banky 15 475 15 475 

GEFCO Slovakia s.r.o. 7 500 7 500 

Holandska  obchodna  komora (HOK) 12 000 12 000 

Slovak Telekom, a.s. 0  1 134 

 Príjmy Výnosy 

Verejné zdroje: 

2 % z daní 97 171 78 721 

AOI NFM – Manaz ment 16 467 22 584 

AOI NFM – Projekty 13 853 283 185 

BG S FM pre MVO 17 770 17 770 

MV SR 9 300 18 986 

MZV SR 29 520 29 520 

Verejná zbierka Lienka pomoci: 55 379 52 769 

Dary od fyzických osôb: 

Ing. Jankuliak 3 000 3 650 

D. Mikula 400 400 

iní 122 122 

Služby, predaj tovaru  

Reklama, konferenc ne  poplatky a predaj publika -
cie  

942 954 

Finančné príjmy 

Bankove  u roky, u roky z TU  a u rok z po z ic ky 1 728 1 853 

Vy nosy z  cenny ch papierov - vyplatenie ZMENKÝ  12 033 346 

Aktivácia vnútroorganizačných služieb  

Cena pra ce dobrovoľní ka   0 1 752  

SPOLU 566 619 686 411 
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  FINANČNÁ SPRÁVA |  

Celkove  na klady v c lenení  na spra vu nada cie a projektovu  c innosť v € 

 

Rozpoc et nada cie na rok 2014 bol prerokovany   a schva leny  na 

zasadaní  Spra vnej rady dn a 13.5.2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pla novane  vy davky na spra vu ako celok neboli prekroc ene . 

Osobne  na klady boli prekroc ene  z do vodu zmeny v legislatí ve a 

povinnosti zau c tovať ocenenie pra ce dobrovoľní ka, ocenene ho 

podľa za kona o minima lnej mzde. Mierne prekroc enie 

pla novany ch vy davkov na ochranu a zhodnotenie majetku bolo 

zaprí c inene  va c s ou opravou motorove ho vozidla. 

 

Nada cia nevytva rala v roku 2014 z iadne nadac ne  fondy. 

  
Správa  
nadácie 

Projektová 
činnosť 

Poskytnuté 
príspevky 

Spolu 

Ochrana a zhodnotenie 
majetku 

2 194 2 095   4 289 

Propaga cia verejnoprospes . 
u c elu nada cie - kampan  a 
zbierka 

306 81 460   81 766 

Preva dzka nada cie 11 250 104 517   115 767 
Odmena za vy kon funkcie 
spra vcu 

  0   0 

Cestovne  11 12 677   12 688 
Mzdove  na klady 4 796 81 598   86 394 
Ine  na klady na ostatne  c in-
nosti spojene  s preva dz-
kou  

3 375 2 130   5 505 

Poskytnute  prí spevky  
PO a FO 

0   375 578 375 578 

SPOLU  21 932 284 477 375 578 681 987 

Daň z príjmu       4 255 

SPOLU NÁKLADY       686 242 
% -ny podiel nákladov 
na správu z celkových 
nákladov 

3,22% 96,78 100% 

Porovnanie schváleného rozpočtu 
na správu nadácie: 

plán 
skutoč-
nosť 

rozdiel 

Ochrana a zhodnotenie majetku 2 000 2 194 -194 
Propaga cia verejnoprospes ne ho 
u c elu nada cie 

2 000 306 1 694 

Preva dzka nada cie 16 000 11 250 4 750 

Odmena za vy kon funkcie spra vcu 2 000 0 2 000 
Cestovne  1 000 11 989 

Mzdove  na klady 3 000 4 796 -1 796 
Ine  na klady na ostatne  c innosti spo-
jene  s preva dzkou  

4 000 3 375 625 

SPOLU 30 000 21 932 8 068 
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  FINANČNÁ SPRÁVA |  

Hospodársky výsledok nadácie 

Nada cia dosiahla v roku 2014 c isty  zisk vo vy s ke 169,75,- €, ktory  

bude zau c tovany  k 1. dn u nasleduju ceho roka na u c et Rezervne ho 

fondu. 

 

Investovanie finančných prostriedkov 

Nada cia investovala financ ne  prostriedky  do dlhodoby ch CP, 

termí novany ch vkladov a do poskytnuty ch financ ny ch vy pomocí  . 

Z ty chto financ ny ch prostriedkov sme v roku 2014 dosiahli zisk 

vo vy s ke 2.158,- €. 

 

Pohľadávky a záväzky 

Celkove  pohľada vky boli vo vy s ke 31.024,- € a za va zky vo vy s ke 

23.832,- €. 

 

Informácie o organizačnej zložke v zahraničí 

Nada cia nema  organizac nu  zloz ku v zahranic í . 

 

 

 

 

 

 

Poskytnuté príspevky iným PO a FO  - spolu 375.578 €  

(vra tane verejnej zbierky + podielu zaplatenej dane - 2%,  

vs etko v €) 

 

Podpora rodinám – spolu 3.650€ 

1. Cez o.z. Na vrat:        2.900,-  

2. Priamo rodina m:  p. S tofanova      300,- 

                                  p. Zelienka    450,- 

 

Poskytnuté príspevky iným PO – spolu 321.928 € 

1. Program LION – ING S anca pre deti (MS , ZS  

a S pecia lnopedagogicke  poradne)   6.883,- 

2. Beta nia, neziskova  organiza cia     22.000,- 

3. Centrum podpory Transformace Praha C R  499,- 

4. OZ Poznanie       226,- 

5. ZSS VINIC KÝ Nitra      2.000,- 

6. ZSS Antonius Sla dkovic ovo     1.800,- 

7. ZSS VEK NA DEJE      2.500,- 

8. ZSS a DSS PARK C adca     890,- 

9. Iskierka na deje SD n.o. Trenc í n    550,- 

10. DD a DSS Martin       730,- 

11. Pohoda seniorov n.o. Galanta    666,- 

12. Neziskove  organiza cie v ra mci projektu AOI NFM 283.184,- 
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  FINANČNÁ SPRÁVA |  

Poskytnuté príspevky z Verejnej zbierky Lienka pomoci 

—spolu 50.000,- € 

 

1. SC K Senica        2.500,-  

2. SC K Pres ov        3.000,-  

3. Centrum pomoci Kalna  n.o., Kalna  nad Hronom  2.850,-  

4. Kos icka  organiza cia vozí c ka rov – Neza visly  z ivot, Kos ice  

         3.000,-  

5. ADOS Bratislavska  arcidiece zna charita, Bratislava 1.210,-  

6. Arcidiece zna charita Kos ice     1.900,-  

7. Spis ska  katolí cka charita - ADOS Charitas, Dolny  Kubí n  

         900,-  

8. Spis ska  katolí cka charita - ADOS Charitas, Liptovsky  Mikula s  

         900,-  

9. Spis ska  katolí cka charita – Dom Chartitas Blahoslavenej Zdenky 

Schellingovej, Na mestovo     1.570,-  

10. SC K Z iar nad Hronom      1.700,-  

11. Slovensky  zva z telesne postihnuty ch, Krajske  centrum Kos ice 

         1.430,-  

12. Obec S olty ska       3.500,-  

13. Diece zna charita Z ilina      2.500,-  

14. U nia nevidiacich a slabozraky ch Slovenska, Bratislava   

         2.000,-  

15. SLUHA, o.z. Stara  Tura       3.478,-  

16. Obec Brutovce       1.000,-  

17. Obec Dubní k       400,-  

18. Obec Orovnica       700,-  

19. SC K Nitra        1.220,-  

20. Obec Spis sky  Hrhov      1.000,-  

21. SC K Humenne        1.250,-  

22. Obec Moravany       1.897,-  

23. Diece zna Charita Roz n ava     2.770,-  

24. SC K Roz n ava       1.200,-  

25. Centrum socia lnych sluz ieb KA, Krupina   800,-  

26. Domov do chodcov Streda nad Bodrogom   2.000,-  

27. Krajske  centrum nepoc uju cich ANEPS Z ilina  500,-  

28. Slovensky  C erveny  krí z  - u stredny  sekretaria t, Bratislava  

         2.825,-  
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  ĽUDIA NADÁCIE SOCIA |  Správna rada |  Dozorná rada  

SPRÁVNA RADA 
 
 
Jaroslav Vittek 
predseda spra vnej rady  
ING Bank  
 
Soňa Holúbková 
Rada pre poradenstvo v socia lnej pra ci, poboc ka Z ilina 
 
Andrej Jankuliak 
Anja s.r.o  
 
Simona Bubánová 
Creative Department 
 
Vladimír Labáth 
Katedra socia lnej pra ce na Pedagogickej fakulte UK  
 
Thomas van der Ven 
c estny  c len spra vnej rady 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOZORNÁ RADA 
 
 
Dušan Quis 
predseda Dozornej rady 
ING Z ivotna  poisťovn a 
(v za vere roka ukonc il svoje po sobenie na poste predsedu DR) 
 
Helena Jurenová 
audí torka v.v.  
 
Gabriela Kroftová 
1. na rodna  aukc na  spoloc nosť, s.r.o. 
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  ĽUDIA NADÁCIE SOCIA |  Pracovníci 

PRACOVNÍCI 
 
PhDr. Helena Woleková, PhD. 
spra vkyn a nada cie  
 
Mgr. Vladislav Matej 
riaditeľ nada cie a manaz e r  projektu Vc asnej intervencie 
 
Mgr. Martina Petijová 
koordina torka Charitatí vneho fondu LION a projektova  manaz e rka 
Blokove ho grantu S FM a Programu AOI SS v ra mci Blokove ho grantu 
EEA pre MVO 
 
Božena Paulenová 
u c tovní c ka a financ na  asistentka Blokove ho grantu S FM a Programu 
AOI SS v ra mci Blokove ho grantu EEA pre MVO, financ na  manaz e rka 
projektu Vc asnej intervencie 
 
Mgr. Mária Machajdíková 
koordina torka projektu ÝES for DI 
 
Mgr. Marcela Zacharová, M.Ed. 
socia lna pracovní c ka, expertka pre oblasť vc asnej intervencie 
  
Bc. Magdaléna Hollá   
projektova  asistentka projektu Vc asnej intervencie 
 
Mgr. Vilma Vitteková 
manaz e rka pre komunika ciu  a manaz e rka grantove ho programu 
Lienka pomoci  



 

39 

 

 

 

  ĎAKUJEME |   
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  ĎAKUJEME |   

Ďakujeme našim partnerom 

Open Society Foundation - Mental Health Initiative, Nadácia Velux, 

ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky, ING Životná poisťovňa, 

a. s.,  Creative Department, Heineken Slovensko, a. s., Anja, s.r.o., 

Gefco Slovakia, Slovenský červený kríž, DOMKA – združenie 

saleziánskej mládeže, o.z.  Nadácia Orange, Orange Slovensko, a.s., 

Slovak Telekom, a.s., Teléfonica Slovakia, s.r.o., Kancelária SZO v SR, 

Holandská obchodná komora v SR, Tatra banka, a.s., KPMG, 

Slovenská sieť proti chudobe, Ministerstvu zahraničných vecí 

a európskych záležitostí SR, Nadácii Ekopolis, Nórskemu 

veľvyslanectu v SR, Úradu finančného mechanizmu EHP a Úradu 

splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďakujeme ľuďom, ktorí nás podporili 

Dobrovoľníkom Slovenského červeného kríža, dobrovoľníkom 

DOMKA – združenia saleziánskej mládeže, študentom gymnázia C.S. 

Lewisa v Bratislave, Centru dobrovoľníctva, Banská Bystrica, 

Mládežníckemu parlamentu, Topoľčany, Základnej škole, 

Ružomberok, SZŠ sv. Bazila Veľkého, Prešov, Gymnáziu sv. Moniky 

Prešov, Gymnáziu sv. Františka z Assisi, Žilina, SZŠ, Košice, 

Pedagogickej a sociálnej akadémii sv. A. Svorada a Benedikta, 

Trenčín, SZŠ, Trnava, Súkromnej strednej odbornej škole 

veterinárnej, Bratislava,  Jarmile Uhlíkovej, Janke Belišovej, Darinke 

Sedlákovej, Mirke Tvarogovej – Michalkovej, Andrei Gajdošovej, 

Jakubovi Uhlíkovi, Julke Roháčkovej, Saške Ďurníkovej, Veronike 

Sinovej, Martinovi Kurucovi, Zuzane Kusej, Marcele Černej, Božene 

Bušovej, Jane Melničákovej, členom správnej rady a dozornej rady, 

členom výboru SocioFóra, anonymným darcom dvoch percent 

a všetkým súkromným osobám, ktoré sa rozhodli byť našimi 

pravidelnými prispievateľmi 


