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Rok 2013 – rok „reštartu“ ?
Posledné dva roky som v úvodníkoch našich výročných správ
písal o snahách, ktoré nám nevyšli a o našich iniciatívach, ktoré
boli zmarené externými faktormi. Ak však chceme prinášať
skutočné zmeny do sociálnej oblasti, musíme byť vytrvalí.
Pozitívne zmeny sa neudejú samé a hlavne ani rýchlo. Tento úvod
sa mi však píše ľahšie ako po minulé dva roky. V roku 2013 sme
totiž zažili povzbudzujúce impulzy z externého prostredia,
o ktorých musím napísať.
Prvým bolo získanie strategického partnera, Open Society
Foundations - Mental Health Initiative v Budapešti, ktorý schválil
projekt podpory deinštitucionalizácie (DI) na Slovensku. To, čo
vyzeralo nádejne v roku 2011 – teda národný projekt DI, ktorý
sme pripravovali pre MPSVaR - sme v minulom roku z našej
strany „pochovali“. Obsahová a organizačná nekompetentnosť
Fondu sociálneho rozvoja nás presvedčila, že prípadná účasť
v tomto projekte neprinesie plánované pozitívne zmeny pre
inštitúcie podporené v rámci ESF a ROP. Podpora z OSF nám však
dala voľnú roku, bez prehnanej byrokracie (prítomnej vo FSR)
môžeme podporovať aktérov procesu DI z inej strany. Máme
možnosť ich sieťovať, podporovať ich profesijný rast,
dokumentovať proces transformácie a „watchdogovať“ proces
nastavovanie operačných programov 2014-2020. Bez jediného
eura z verejných financií. Vďaka, pán Soros.

Druhé povzbudenie prišlo z Dánska. Ako píšeme ďalej v tejto
správe, oslovila nás Nadácia VELUX, výsledkom čoho bola naša
žiadosť o podporu rozvoja včasnej intervencie a starostlivosti
o deti s vývojovými poruchami (0 - 7 rokov) a ich rodiny. Táto
oblasť je kľúčová, lebo je na začiatku procesu transformácie
inštitucionálnej starostlivosti. Ak totiž rodiny s takýmito deťmi
nedostanú primeranú pomoc a podporu (včasnú intervenciu), ich
deti môžu skončiť neskôr v celoročných pobytových zariadeniach
– v DSS. Robiť transformáciu DSS (deinštitucionalizáciu) bez
súčasného budovania systému včasnej intervencie nemá ani
zmysel. Podpora z Nadácie VELUX prišla v pravej chvíli. Projekt
sme postavili na obdobie štyroch rokov (2014-2017) a v rámci
neho máme ambíciu podporiť vznik troch komplexných centier
včasnej intervencie ako aj prispieť k systémovým zmenám v
legislatívnej, organizačnej a finančnej oblasti. Vďaka, pán
Rasmussen (zakladateľ firmy a Nadácie VELUX).
Verím, že aj ďalšie riadky našej výročnej správy budú dôkazom
o zmysluplnosti úsilia o pozitívne zmeny v sociálnej oblasti.
Vladislav Matej
výkonný riaditeľ nadácie SOCIA
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Všetky programy a projekty 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 partnersky spolupracujú všetci
zainteresovaní, napr. klienti, rodina, miestny úrad, cirkev,
štátne orgány, miestne firmy, miestni podnikatelia, sociálni
pracovníci atď. a medzi skupinami funguje formálna aj
neformálna solidarita.

Nadácia SOCIA chce prostredníctvom finančnej podpory
a vlastnými aktivitami ovplyvňovať zmeny sociálneho
systému v prospech najviac ohrozených sociálnych skupín
obyvateľstva.
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KRST KNIŽKY „ZRKADLENIA“
Ešte v júni 2012 sme v spolupráci s OZ Včelí Dom vyzvali všetky
základné a vybrané stredné školy na zapojenie sa do súťaže
písania krátkych esejí a rozhovorov detí a ich starých rodičov na
tému „Čo som sa naučil/a od mojich starých rodičov“, „Čo som sa
naučil/a od mojich vnúčat“. Našou ambíciou bolo aby deti aktívne
trávili spoločný čas so svojimi starými rodičmi a zamýšľali sa nad
tým čo im vzájomný vzťah prináša, ako ich obohacuje.
Do súťaže sa na našu výzvu zapojilo 71 škôl z celého Slovenska.
Hodnotiaca komisia v zložení Daniel Hevier, Zuzana Mojžišová
a Monika Kompaníková vyberala víťazov až zo 168 príspevkov od
detí a starých rodičov. Výsledkom celého projektu je knižka
ZRKADLENIA, ktorú sme začiatkom roka vydali a 24. januára
2013 sme ju v predajni Panta Rhei na Poštovej ulici pokrstili.
Krstnými rodičmi knižky sa stali Oľga Feldeková a Janko Kuric.
Knižka je k dispozícii v predajniach Panta Rhei a celý výnos
z predaja je určený na podporu projektov LIENKY POMOCI.

„....chcem Vám oznámiť, že knižka mi prišla v poriadku. Je naozaj
úúúúúžasná, ja som ju „zhltla“ za jedno popoludnie a už koluje
u mojich detí a priateľov. Príbehy sú tak jednoduché a zároveň
s veľkou výpovednou hodnotou, tak prepotrebnou v dnešnom
uponáhľanom svete, kedy na lásku, pritúlenie, objatie, povedanie
si milých slov a dvoch zázračných slovíčok „ďakujem a prosím“
nemáme čas. Tieto deti a pár starých mám to povedalo za nás....“
Božena Straňáková, autorka príspevku do knižky ZRKADLENIA
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CENA NADÁCIE ORANGE
Na jar sme sa s projektom kampane STAROBA SA NÁS DOTÝKA
a verejnej zbierky LIENKA POMOCI uchádzali o cenu Nadácie
Orange. O toto prestížne ocenenie, ktoré oceňuje prácu
mimovládnych organizácií na Slovensku, sa vo štvrtom ročníku
uchádzalo 79 nominácií predložených v troch kategóriách sociálna inklúzia, vzdelávanie a komunitný rozvoj. Boli sme
úspešní a v kategórii Sociálna inklúzia sme získali tretie miesto za
upozorňovanie na problémy a možnosti seniorského veku a
hľadanie ich konštruktívnych riešení.

NOVÉ PODUJATIA V RÁMCI KAMPANE - ZBER STARÝCH
MOBILOV PRE LIENKU POMOCI
V rámci spolupráce s Nadáciou
Orange sme dostali príležitosť
uchádzať sa o výnos zo zbierky
starých
mobilov.
Zbierka
starých mobilov prebiehala v
predajniach Orangeu, trvala
štyri mesiace a podporili sme
ju kampaňou na sociálnych
sieťach, webových stránkach
nadácie a prostredníctvom
priamych výziev. Vyhlásili sme
súťaž o najaktívnejšiu školu
v zbere starých mobilov pre
LIENKU POMOCI. Stala sa ňou
ZŠ s MŠ Ripňany,
kde
vyzbierali neuveriteľných 353
mobilov (školu navštevuje 255 žiakov)! Zbierka starých mobilov
bola veľmi úspešná. Zákazníci Orangeu vyzbierali pre LIENKU
POMOCI 32 201 starých mobilov a spoločnosť Orange, a.s. o túto
sumu navýšila výnos verejnej zbierky.

6

7

UDALOSTI ROKA 2013 |

ZÁZRAKY SA EŠTE DEJÚ
Počas letných prázdnin sme dostali zvláštny mail z Dánska.
Pracovníci nadácie VELUX sa nás v ňom pýtali, prečo nedostávajú
zo Slovenska žiadne žiadosti o nenávratný finančný príspevok,
keď už od roku 2011 majú otvorenú grantovú výzvu, v rámci
ktorej podporujú projekty v oblasti pomoci ohrozeným deťom.
Naša odpoveď bola jednoduchá – nikto o tejto možnosti na
Slovensku nevie. Reagovali flexibilne, do týždňa prišli na
Slovensko predstaviť svoje aktivity traja pracovníci Nadácie
VELUX.
Pre slovenských účastníkov stretnutia, ubitých byrokraciou
existujúcich štrukturálnych fondov, boli informácie o možnostiach
získať významné čiastky od tejto súkromnej nadácie ako
z rozprávky. V žiadosti o grant (text na 1 stranu A4) chceli nájsť
odpovede na tieto otázky:
Čo je problém?
Ako ho navrhujete riešiť?
Aké výsledky pre cieľovú skupinu to prinesie?
Koľko to bude stáť?
Rozhodli sme sa využiť nečakane štedrú ponuku Nadácie VELUX
z Dánska a vypracovať projektový zámer, o ktorom sme už dlhšie
obdobie diskutovali (bližšie informácie nájdete nižšie v texte
v časti Modelovanie sociálnej siete).

Vo výročnej správe boli použité fotografie z archívu a výňatky
z mailovej komunikácie nadácie SOCIA.
7

8
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BLOKOVÝ GRANT PRE MVO A PODPORU PARTNERSTIEV
ŠVAJČIARSKO – SLOVENSKEJ SPOLUPRÁCE (2013-2015)
Blokový grant Švajčiarskeho finančného mechanizmu je
administrovaný v spolupráci troch nadácií. Lídrom je Nadácia
EKOPOLIS, ktorá je vo vzťahu k Úradu vlády SR a Švajčiarskej
konfederácii zodpovedná za realizáciu Blokového grantu pre MNO
a riadi finančné plnenie (vo vzťahu k výdavkom partnerov aj
poukázanie financií prijímateľom BG ŠFM). Karpatská nadácia a
Nadácia SOCIA sú partnermi nadácie EKOPOLIS v napĺňaní jej
sprostredkovateľskej funkcie.

V októbri 2012 bola vyhlásená druhá výzva na predkladanie
projektov do BG pre MVO s uzávierkou 3. decembra 2012. V 2.
výzve na predkladanie Malých projektov bolo zaregistrovaných
spolu 76 žiadostí o NFP, z toho 23 v environmentálnej oblasti a 53
v oblasti sociálnych služieb.
12. februára 2013 zasadal Riadiaci výbor a 28. februára boli
zverejnené rozhodnutia Riadiaceho výboru. V sociálnej oblasti
bolo vyradených 9 žiadostí, pretože nesplnili kritériá
administratívnej
zhody,
oprávnenosti
žiadateľa
alebo
oprávnenosti žiadosti o NFP. V 2. výzve na predkladanie návrhov
Malých projektov bolo schválených spolu 12 Žiadostí
o NFP v celkovej sume 1 259 051 €. Zo 44 hodnotených
sociálnych projektov bolo podporených 7 žiadostí.
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Zoznam podporených žiadostí v 2. výzve BG pre MVO – sociálne
služby:
Názov projektu

Schválená
výška NFP

Začiatok
realizácie
projektu

Kvalitné sociálne
služby pre rodiny s
deťmi ohrozené
sociálnym vylúčením v
Rajeckom regióne

120 679,30 €

apríl 2013

KASPIAN

Učíme sa byť lepší

67 420,00 €

apríl 2013

Únia materských
centier

Krok k samostatnosti

102 010,60 €

apríl 2013

87 610,00 €

apríl 2013

59 297,00 €

apríl 2013

38 803,00 €

apríl 2013

150 719,10 €

september
2013

Názov
prijímateľa

Áno pre život n.o.

Detský fond
Slovenskej
republiky
Relevant n.o

PRO REGION n.o.

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

MIXklub nízkoprahové
centrum pre deti a
mládež, MIXáčik
nízkoprahové rodinné
centrum
Pomáhajme lepšie
a viacerým
Získavanie odborných
a praktických erudícií
u zamestnancov a
klientov sociálneho
zariadenia
Rozvíjame komunity

6 projektov podporených v prvej výzve realizovalo aktivity počas
celého roka 2013. K 31. decembru 2013 Inštitút Krista Veľkňaza
(ako prvý z projektov) úspešne ukončil realizáciu projektu
Kvalitné sociálne služby v IKV.

Podporené organizácie a projekty:
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR,
projekt: Cesty k samostatnosti
ZPMP v SR aktivitami projektu podporuje samostatný život ľudí s
mentálnym postihnutím. Zameriavajú sa na rozvoj životných
zručností formou tréningových programov a vytvárajú Centrum
prípravy ľudí s mentálnym postihnutím na samostatný život.
Významným cieľom je aj sociálna integrácia cez realizáciu
rehabilitačného programu pre seniorov s mentálnym postihnutím.
Návrat, občianske združenie, projekt: Partnerstvo rodiča a
odborníka
Cieľom projektu je posilnenie rodičov ako partnerov podpory
dieťaťa, podnecovanie odborníkov k vnímaniu rodiča ako
partnera pomoci dieťaťu pôsobením na postoje rodičov i
odborníkov smerom k zmene postojov (v zložke kognitívnej,
emotívnej i konatívnej).

9
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Proti prúdu, občianske združenie, projekt: Nota bene - z ulice
do života
Proti prúdu zväčšuje rozsah svojich služieb o skupinovú a terénnu
sociálnu prácu a vzdelávací cyklus: rozvoj kľúčových kompetencií.
V rámci projektu vyškolí niekoľko ľudí bez domova na prácu
lektorov o problematike bezdomovectva a uskutoční verejné
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
Projektové aktivity vedú k zvyšovaniu kvality sociálnych služieb opatrení SPODaSK pre oblasť práce s týranými, zneužívanými a
zanedbávanými deťmi, rodinami v kríze a rodinami, ktorým hrozí
sociálne vylúčenie. Ide predovšetkým o zavedenie systému kvality
poskytovania sociálnych služieb v krízových strediskách ale aj
vzdelávanie pracovníkov v oblastiach relevantných pre kvalitné
poskytovanie služieb.
Inštitút Krista Veľkňaza, projekt: Kvalitné sociálne služby v
IKV
V rámci projektu sa školia pracovníci a vytvára sa Program
zavedenia kvality v zariadeniach sociálnych služieb v Žakovciach
a Ľubici, ďalší pracovníci sú vzdelávaní v oblastiach súvisiacich
s poskytovaním sociálnych služieb. S klientmi sa realizujú

individuálne rozvojové plány a zúčastňujú sa aktivít na rozvoj
a udržanie pracovných zručností.
Depaul Slovensko, n. o., projekt: Pilotný projekt
nízkoprahových sociálnych služieb pre ľudí bez domova
Organizácia sa snaží o vytvorenie nízkoprahového modelu
sociálnych služieb pre ľudí bez domova s čiastkovými pilotnými
projektmi zameranými na rozvoj pracovných návykov a na návrat
klientov do samostatného bežného života. Časť projektu je
venovaná rekonštrukcii nocľahárne. Rekonštrukcia umožní
poskytovanie kvalitnejších služieb jednotlivým skupinám
bezdomovcov oddelene.
Áno pre život n. o., projekt: Kvalitné sociálne služby pre
rodiny s deťmi ohrozené sociálnym vylúčením v Rajeckom
regióne
Aktivity projektu vedú k zvyšovaniu kvality sociálnych služieb a
posilneniu profesionality neziskovej organizácie v oblasti
komplexnej starostlivosti o rodiny a osoby ohrozené sociálnym
vylúčením. V rámci projektu sa uskutočňuje rekonštrukcia
a vybavenie zariadenia núdzového bývania pre obete domáceho
násilia, poskytuje poradenstvo a terapeutické programy ale
realizujú aj programy a vzdelávanie na zvýšenie citlivosti
verejnosti voči fenoménu domáceho násilia.

10

11

PODPORA ORGANIZÁCIÁM | Blokový grant ŠFM | Podporené projekty

KASPIAN, projekt: Učíme sa byť lepší
Pracovníci organizácie absolvovaním akreditovaného vzdelávania
a s podporou
supervízie
snažia
o zvýšenie
kvality
služieb
nízkoprahových prgramov. V rámci projektu pripravujú odbornú
konferenciu so zahraničnými lektormi pre pracovníkov nízkoprahových
centier.

Relevant n. o., projekt: Pomáhajme lepšie a viacerým
Organizácia v rámci projektu dbá o zvyšovanie kvalifikácie odborných
pracovníkov. Vyvíja aktivity na skvalitnenie a systematizáciu programu
sociálnej inklúzie klientov (domov na pol ceste) a snaží sa o spustenie
nových služieb špecializovaného sociálneho poradenstva. Rozširujú
ponuku svojich služieb aj na cieľovú skupinu seniorov o domácu
opatrovateľskú službu.

Únia materských centier, projekt: Krok k samostatnosti
Projektovými aktivitami chce Únia materských centier podporovať
materské centrá v regiónoch aj vytvorením funkcie regionálnych
koordinátoriek, ktoré budú spolu s MC vytvárať akčné plány MC
a regionálne plány. Pred samotným výberom regionálnych
koordinátorov rozvíjajú a posilňujú zručností členiek materských
centier v oblasti komunitnej práce, zvýšenie potenciálu prirodzeného
komunitného zdroja akými sú materské centrá v procese predchádzania
sociálneho vylúčenia žien na materskej dovolenke. Z vyškolených budú
vybraní vhodní kandidáti na regionálnych koordinátorov.

PRO REGION n. o., projekt: Získavanie odborných a praktických
erudícií u zamestnancov a klientov sociálneho zariadenia
Aktivitami organizácie v rámci projektu sú: rekonštrukcia denného
stacionára – vytvorenie priestoru pre pracovné dielne, zvýšenie
odbornosti pracovníkov v oblasti liečebnej rehabilitácie a fyzioterapie
pre potreby klientov ako aj získavanie remeselných zručností
(košikárstvo a hrnčiarstvo) pre 4 pracovníkov a 10 klientov DS
Svetluška. Získané zručnosti budú využívané v rámci stratégie
stabilizácie financovania zariadenia.

Detský fond Slovenskej republiky, projekt: MIXklub nízkoprahové
centrum pre deti a mládež, MIXáčik nízkoprahové rodinné
centrum
Organizácia poskytuje otvorený, bezpečný a podnetný priestor
ohrozeným deťom, mladým ľuďom a rodinám. Poskytuje pomoc pri
prekonávaní náročných životných situácií, vytvára podmienky na
zmysluplné trávenie voľného času a vzdelávanie so snahou obmedziť
sociálne vylúčenie.

Člověk v tísni, o. p. s. - pobočka Slovensko, projekt: Rozvíjame
komunity
Zámerom organizácie v projektových aktivitách je podporiť proces
komunitného rozvoja prostredníctvom prevádzky komunitných centier
vo vybraných lokalitách Prešovského kraja. V rámci komunitných
centier poskytujú voľnočasové, záujmové a vzdelávacie aktivity
a sociálne (pracovné a kariérne) poradenstvo. Pre svojich pracovníkov
zabezpečujú vzdelávanie a supervíziu.
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BLOKOVÝ GRANT NA PODPORU MVO - PROGRAM AKTÍVNE
OBČIANSTVO A INKLÚZIA (2013-2015)
Po takmer dvojročnej príprave začiatkom roka 2013 podpísala
Nadácia EKOPOLIS zmluvu s FMO v Bruseli. EKOPOLIS plní úlohu
sprostredkovateľa pre Fond Aktívne občianstvo a inklúzia
v partnerstve s našou nadáciou. Úlohou nadácie je manažovať
komponent rozvoja služieb v sociálnej oblasti. V priebehu roka sa
nám podarilo spustiť celý grantový proces od nastavenia
a následného vyhlásenia výzvy, zberu, hodnotenia a výberu
projektov až po podpísanie zmlúv a následný monitoring.
Celkovo sme prijali v sociálnej oblasti 61 žiadostí, z ktorých 50
splnilo administratívne kritériá a boli zaradené do procesu
hodnotenia externými expertmi. Výberová komisia na základe
bodového hodnotenia externých hodnotiteľov vytvorila poradie
projektov, ktoré predložila na schválenie správnej rade. Správna
rada schválila 8 projektov na podporu v Programe aktívne
občianstvo a inklúzie – Rozvoj služieb v sociálnej oblasti
v celkovej výške 521 181 €.
So všetkými organizáciami sme v druhej polovici roku uzatvorili
zmluvy, aby mohli začať svoje projekty implementovať.
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Podporené organizácie a projekty:
Návrat, občianske združenie, Projekt ART, schválená výška grantu:
81 383,65 €
Cieľom projektu je priniesť z donorskej krajiny (Nórsko) špecializovaný
program Agression Replacement Training. Vyškolených bude 21
trénerov a následne skupina 19 ďalších trénerov. Tento jedinečný
tréning je využiteľný pre široký okruh profesionálov pracujúcich s
rozličnými cieľovými skupinami. Získané zručnosti nebudú využívané
len pracovníkmi Návratu, ale aj širokým okruhom ďalších profesionálov
z iných organizácií. Pôsobnosť projektu je celoslovenská. Projekt dostal
od externých hodnotiteľov najvyšší počet bodov. Úloha zahraničného
partnera je kľúčová, jeho náklady predstavujú takmer 50 % schválenej
sumy.
OZ Vagus, Domec, schválená výška grantu: 79 853,01 €
Cieľom projektu je sprevádzkovať nízkoprahové (určené aj pre osoby
pod vplyvom alkoholu, bez dokladov a pod.) denné centrum pre ľudí
bez domova. Ide o prvý projekt svojho druhu v Bratislave, kde žije
najväčší počet ľudí bez domova v počte 3500 – 4500. V dennom centre
budú vykonávať
cielené špecializované aktivity
zamerané na
dlhodobú sociálnu inklúziu takýchto ľudí, ale bude sa poskytovať aj
„prvá pomoc “ pre ľudí, pre ktorých je návrat do majoritnej spoločnosti
dlhým procesom. Zahraničný partner z Nórska (Salvation Army
Norway) bude učiť našich odborníkov, ako zapájať lokálne komunity do
procesov inklúzie ľudí bez domova, na príkladoch dobrej alebo menej
dobrej praxe v Oslo. Pôsobnosť projektu je celobratislavská.

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 je zmapovať konkrétnu situáciu v oblasti
implementácie procesov deinštitucionalizácie najmä pre mentálne
znevýhodnené osoby. Na príklade BBSK (je partnerom v projekte) a na
príklade procesu DI v Nórsku (zahraničný expert ako inšpirácia a zdroj
pre Slovensko) navrhnúť optimálnu (vzorovú) komunitu v slovenských
pomeroch, v ktorej by klienti bývalej inštitúcie (DSS) mohli žiť
prirodzeným životom (typy podporných služieb, zamestnanie, bývanie,
sociálna podpora a voľný čas). Projekt bude realizovaný v regióne
Banskej Bystrice, kde existuje jediný uskutočnený projekt DI pri DSS
Slatinka – v meste Lučenec.
AUTISTI n.o., Ako sa v komunite rodí zmena, schválená výška
grantu: 36 695,16 €
Cieľom projektu je sieťovať pomáhajúce organizácie a nastaviť
individualizované typy služieb a pomoci pre rastúcu cieľovú skupinu
ľudí s duševnými poruchami. Aktivitou projektu je aj výskum bariér/
možností uplatnenia ľudí s duševnými poruchami v pracovnom živote.
Ide o najmenší projekt v trvaní 1 roka. Projekt bude realizovaný v
Bratislave.
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OZ Drahuška a my, Sme samostatnejší, Krajné, schválená
výška grantu: 46 692,36 €
Cieľom projektu je osamostatňovanie mladých ľudí s autizmom,
ktorí prešli vzdelávacím procesom, ale v súčasnosti ich potrebami
je nájsť si pracovné uplatnenie a samostatné bývanie. Malá
komunita v Krajnom buduje malé komunitné zariadenie pre
týchto klientov. Nórsky partner má pomôcť organizácii
s vytvorením a implementáciou individuálnych plánov rozvoja
osobnosti ľudí s autizmom. Pôsobnosť projektu je
západoslovenská, s lokálnym umiestnením služieb v obci Krajné.
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 nových programov do práce
odborníkov tejto osvedčenej organizácie, pôsobiacej v oblasti
služieb pre obete domáceho násilia. Nové preventívne
programy majú za cieľ obnoviť rodinné prostredie, pomôcť
páchateľom domáceho násilia reštrukturalizovať svoje správania
a v konečnom dôsledku prispieť k prevencii separácie detí od
rodičov. Pôsobnosť projektu je v regióne Kysúc a širšieho okolia
Žiliny.

Člověk v tísni, o.p.s. , pobočka Slovensko, Efektívne sociálne
služby, schválená výška grantu: 70 376,74 €
Cieľom projektu je posilniť 5 komunitných centier v rómskych
osadách Sveržov, Doľany-Roškovce, Petrovany, Spišské Podhradie
a Prešov lokalita „Tehelňa“. MNO vykonáva činnosti v oblasti
individuálneho cieleného poradenstva pre
rómskych
obyvateľov.
(individuálne rozvojové plány, kariérne
poradenstvo, nízkoprahové denné centrá, dobrovoľnícke peerprogramy v spolupráci so študentmi VŠ, sieťovanie služieb).
ZPMP v Petržalke, PSC Impulz, Spoločne za prijatie, schválená
výška grantu: 71 965,63 €
Cieľom projektu je podpora inklúzie dospelých ľudí
s mentálnym postihnutím formou ich zapojenia ako trénerov
„zdravej populácie“ v spolupráci so strednými školami. Ďalším
inovatívnym prvkom je profesionalizácia práce 8 chránených
dielní (Barlička Prešov, Ayrton Prievidza, Jazmín Handlová, Dom
Svitania Jakubov, Impulz Petržalka, Krídla Bratislava (duševné
choroby), Andreas (autisti), Šanca pre nechcených Dúbravka
(osamelé
matky
s
deťmi),
kde
v
spolupráci
s profesionálnymi dizajnérmi, výtvarníkmi a odborníkmi z oblasti
predaja vytvoria nové portfólio výrobkov a nástroje na získanie
odbytu.
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LIENKA POMOCI

CHARITATÍVNY FOND LION – ING ŠANCA PRE DETI

Zámerom programu LIENKA POMOCI je rozšíriť a skvalitniť
terénne a ambulantné sociálne služby pre seniorov, ale podporiť
aj zavedenie nových služieb. Program je financovaný z výnosu
verejnej zbierky LIENKA POMOCI, ktorú nadácia každoročne
organizuje. O podporu z programu LIENKA POMOCI sa mohli
uchádzať zriaďovatelia alebo prevádzkovatelia terénnych a
ambulantných služieb pre seniorov a to rovnako mimovládne
organizácie ako aj obce a mestá a nimi zriadené organizácie.
Výzva bola zverejnená v apríli 2013 a berúc do úvahy
odporúčania
expertných
hodnotiteľov rozhodla správna
rada o rozdelení celkovej sumy 20
000 € pre 16 žiadostí, ktoré
zvyšujú kvalitu a rozvíjajú terénne
a ambulantné služby pre seniorov.
Viac informácií o podporených
projektoch
nájdete
na
http://socia.sk/?page=granty&sub=FondLIENKAPOMOCI

Hlavným cieľom Programu ING Šanca pre deti je zvýšiť kvalitu
vzdelávania integrovaných žiakov v prostredí bežnej školy.
Program je určený bežným materským, základným školám
a poradenským organizáciám (CPPPaP, CŠPP).
Do grantovej výzvy v roku 2013 sa mohli zapojiť iba poradenské
organizácie (CPPPaP a CŠPP). Jarná výzva v roku 2013 mala
uzávierku prijímania žiadostí 17. júna 2013. 5. augusta rozhodla
Rada Charitatívneho fondu LION o podpore najvyššie
hodnotených žiadostí a následne boli uzatvorené i zmluvy s ich
predkladateľmi.
Zo 49 žiadostí bolo 29 zamietnutých a 20 žiadostí získalo podporu
v celkovej výške 40 045,40 €. Projekty sa realizujú od augusta
2013 do novembra 2014. Zoznam podporených žiadostí ako aj
zoznam žiadateľov nájdete na:
http://www.socia.sk/?page=granty&sub=lion&sec=ing

V čase, keď vydávame túto výročnú správu, sa končí ďalší ročník
verejnej zbierky a v najbližších dňoch vyhlásime ďalšiu výzvu. Už
teraz vieme povedať, že výnos výrazne narástol a nadácia bude
môcť podporiť služby vyššou sumou ako v roku 2013.
15
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PODPORA RODINÁM | priama podpora rodín a jednotlivcov

Pomoc rodinám v ťažkej životnej situácii sme realizovali aj
v priebehu tohto roka. Je neuveriteľné, aké dlhodobo udržateľné
výsledky prináša kombinácia pomoci profesionála (Návrat),
miestnej komunity (často ide o lokálny cirkevný zbor) a finančnej
intervencie (SOCIA). Finančné príspevky rodinám boli účelové
a pomohli prevencii separácie dieťaťa od rodičov. Sme radi, že
náš stabilný darca a iniciátor Andrej Jankuliak prispel na tento
účel aj tento rok sumou 3 000 €.
Prostredníctvom občianskeho združenia Návrat sme podporili
dve rodiny sumou 800 €.

„Veľmi ďakujeme za podporu rodiny, ktorá sa stará o pestúnskeho
syna so špeciálnymi potrebami. Finančné prostriedky boli použité
na cestovné, rodina navštevuje pravidelne špecialistov v Banskej
Bystrici a na nákup pomôcky k písaniu. Starostlivosť o zverené
dieťa je náročná – niekedy ťažko zvládnuteľná, nakoľko dochádza
často k poškodeniam vecí, ktoré rodine nepatria a treba ich potom
nechať opraviť alebo zakúpiť (v poslednej dobe – vysávač alebo
prerezané kábliky v požičanom aute.......)...“
sociálna pracovníčka o.z. Návrat
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modelov fungovania komplexnej sociálnej siete
do praxe | Komunitné služby a deinštitucionalizácia

KOMUNITNÉ
SLOVENSKU

SLUŽBY

A

DEINŠTITUCIONALIZÁCIA

NA

Komunitné služby a proces deinštitucionalizácie sú v pozornosti
nadácie už viac rokov. Veľmi intenzívne sme spolupracovali s
MPSVR od roku 2011 na príprave stratégie, legislatívnych
podmienok a pilotných projektov pre postupný prechod ku
komunitným službám. Po zmene vlády v roku 2012 prišlo
k veľkému spomaleniu celého procesu a priama účasť
mimovládnych organizácií bola vylúčená. Považovali sme však za
nesmierne dôležité v začatom procese pokračovať a hľadali sme
možnosti ako proces DI nielen komentovať, ale aj ovplyvniť a
podporiť.
V roku 2013 začala a postupne sa rozširovala naša spolupráca
s Open Society Foundations – Mental Health Initiative. Najprv to
bola podpora spolupráce s Inštitútom ekonomických a sociálnych
analýz - INESS na vypracovaní a propagovaní monitorovacej
správy o čerpaní štrukturálnych fondov EU v programovom
období 2007-2013. Hlavným cieľom tejto správy bolo získať
relevantné údaje o tom, ako boli využité finančné prostriedky
z Regionálneho operačného programu na podporu sociálnej
infraštruktúry. Analýza ukázala,, že slúžili najmä na podporu
celoročných pobytových služieb a tak pomohli „konzervovať“
súčasný stav, ktorý vylučuje ľudí so zdravotným postihnutím,
seniorov a detí v náhradnej starostlivosti z bežnej komunity. Tieto

výstupy sme prezentovali slovenskej odbornej verejnosti, aj
predstaviteľom SR a EK priamo v Bruseli. Rovnako poslúžili ako
jeden z argumentov pri pripomienkovaní dokumentov pre nové
programové obdobie 2014-2020.
V júni 2013 sme iniciovali založenie
Platformy ZA KOMUNITNÉ SLUŽBY
- Z Domova domov. Toto neformálne
zoskupenie vzniklo ako priestor pre
pomoc a podporu všetkým, ktorí sa stotožnili so zámerom
komunitných služieb a chcú ho na Slovensku realizovať a
podporovať. Platforma je otvorená ľuďom z rôznych oblastí
a profesií, pretože chceme meniť pohľad širokej verejnosti na
ľudí, ktorí sú v niečom iní a výnimoční. Viac informácií nájdete na
stránke www.zdomovadomov.sk
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do praxe | Komunitné služby a deinštitucionalizácia | Včasná intervencia

Počas roka sme priebežne poskytovali konkrétnu pomoc
transformujúcim sa zariadeniam. Pomáhali sme so sieťovaním
partnerov v komunite, pri lobovaní, zdieľaní informácií, práci
s médiami. Potrebu zmeny a transformácie sme počas celého roka
rôznymi spôsobmi komunikovali na odborných fórach
a pracovných stretnutiach. Sústavne a cielene sledujeme
nastavovanie Partnerskej dohody a nového obdobia
štrukturálnych fondov EU 2014-2020. Pripomienkujeme tieto
materiály a usilujeme dosiahnuť stav, aby plánovaný objem
financií v nasledujúcich rokoch významne posunul na Slovensku
služby od inštitucionálnej ku komunitnej starostlivosti. Tieto
aktivity sme mohli vykonávať aj vďaka podpore z Open Society
Foundations – Mental Health Initiative.

realizácie projektu novej služby v záujme vytvorenia podmienok
jej trvalej udržateľnosti a po overení efektívneho nastavenia novú
službu odpojí od podpory a úplne osamostatní. Napriek krátkemu
času sme projektový zámer odoslali včas, 15. augusta 2013.
Nakoľko je táto správa za rok 2013, môžeme tento príbeh
uzavrieť s konštatovaním, že koncom roku sme mali veľmi
pozitívne vyhliadky, že s našou žiadosťou uspejeme. Viac snáď
v správe za rok 2014...

„Dear Vlado,
Thanks for your hospitality the other day. I enjoyed meeting you
and your wonderful staff and indeed I am looking forward to
working with you in the coming years…”

VČASNÁ INTERVENCIA

Soren Mandrup Petersen
CEO, Global Vision, Denmark

Rozhodli sme sa využiť nečakane štedrú ponuku Nadácie VELUX
z Dánska (pozri časť Udalosti roka) a vypracovať projektový
zámer, o ktorom sme už dlhšie obdobie diskutovali. Tento
projektový zámer je pre nás dôležitý z dvoch hľadísk. Po prvé
preto, že sa týka vzniku centier včasnej intervencie, teda včasnej
diagnostiky a terapie detí s vývojovou poruchou od 0 do 7 rokov,
ktoré v našom zdravotníctve a sociálnych službách tak zúfalo
chýbajú. Po druhé preto, že nám dovoľuje odskúšať nové formy
podpory. Spočívajú v tom, že samotná nadácia sa zapojí do
18
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POSILŇOVANIE MIMOVLÁDNYCH ORGANIZÁCIÍ | zviditeľňovanie
a posilňovanie aktivít MNO v sociálnej
oblasti| SocioFórum

SPOLUPRÁCA SO SOCIOFÓROM
SocioFórum je nezávislá platforma mimovládnych neziskových
organizácií, ktoré pôsobia v sociálnej, humanitárnej a zdravotnej
oblasti (www.socioforum.sk). Po 10 rokoch intenzívnej činnosti
v oblasti verejných politík a postavenia MNO v nich sa neformálna
platforma zaregistrovala v roku 2012 ako občianske združenie
právnických a fyzických osôb.





Podrobnejší prehľad aktivít SocioFóra v roku 2013 nájdete v jeho
výročnej správe na www.socioforum.sk.

„Milí moji v Nadácii SOCIA,
....stretnutie s Vami, pani Woleková a neskôr s Vladom mi ukázalo
cestu. Vaše hlboké pochopenie poslania sociálnej práce a Vaša
neúnavná snaha o vytvorenie systému slúžiacemu čo najlepšie
ľuďom a spoločnosti, ma stále plnilo obdivom a inšpiráciou
a dodávalo mi silu. Vedomie, že existujú v našej spoločnosti takí
ľudia, ktorí svoju prácu vnímajú ako službu spoločnosti a svojim
pôsobením poskytujú pomoc a ochranu tým, ktorí to ako ľudské
bytosti potrebujú, je veľmi povzbudzujúce...“

Nadácia SOCIA po celý čas fungovania SocioFóra ako neformálnej
platformy zastrešovala jeho činnosť ako organizačný a odborný
garant jeho aktivít. Rok 2013 bol pre SocioFórum prvým
samostatným rokom jeho existencie. Za výdatnej dobrovoľníckej
podpory zamestnancov nadácie a ostatných členov a členiek
výboru realizovalo SocioFórum viacero aktivít:



zastupovalo svojich členov v poradných výboroch
a pracovných skupinách
organizovalo celosektorové sociálne konferencie a workshopy
spolupracuje so zahraničnými partnermi.

vypracovalo stanoviská a výzvy predstaviteľom štátnych
orgánov a parlamentu, ale aj samosprávy
vypracovalo návrhy na legislatívne zmeny, pripomienkovalo
zákony a programové dokumenty

Dagmar Kozáková
Riaditeľka Detského klubu zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach
Držiteľka Radu Ľ. Štúra III. triedy za mimoriadne zásluhy v oblasti sociálnej
práce s mládežou
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AKTIVITY ZAMERANÉ NA TVORBU ZDROJOV NADÁCIE | Dve percentá | Spolupráca s HOK

DVE PERCENTÁ

SPOLUPRÁCA S HOLANDSKOU OBCHODNOU KOMOROU

Aj v roku 2013 sme sa pri získavaní zdrojov primárne zamerali na
organizácie združené v Holandskej obchodnej komore v SR a na
organizácie, s ktorými sme mali vytvorené osobné vzťahy – lebo
vzájomnú dôveru považujeme za veľmi cennú devízu.

Prepojenie viacerých aktivít nadácie na Holandskú obchodnú
komoru v SR (v texte aj „HOK“) sa nám aj v priebehu roku 2013
potvrdilo ako správne strategické rozhodnutie. Pri príprave a
organizovaní Annual Charity Dinner, ktorá sa konala v novembri,
sme okrem získania priamych financií rozšírili našu spoluprácu
s viacerými jednotlivcami a holandskými firmami. Mnohé vzťahy
prerástli do trvalých priateľských prepojení. V rámci Annual
Charity Dinner 2013 máme prisľúbenú podporu 12 000 € priamo
z darov na AChD a 10 000 € sme už získali z asignácie 2%. Tieto
prostriedky využijeme na podporu neziskovej organizácie
BETÁNIA v Bratislave, ktorá poskytuje pobytové služby pre
odkázaných seniorov.

Udržali sme si niekoľkých najväčších asignátorov dvoch percent z
dane – ING Životnú poisťovňu, ING Bank, spoločnosť Heineken a
viacero firiem s menšími asignovanými sumami. Celkové
znižovanie podielu získaných dvoch percent v súvislosti
s pretrvávajúcou ekonomickou krízou sa v posledných rokoch aj
v nadácii l prejavilo postupným miernym poklesom výnosov
Z asignovaných 2 % sme v roku 2013 získali 89 755 €, čo je o 3
744 € menej ako v roku 2012. Podiel prijatých prostriedkov od
anonymných firiem a jednotlivcov predstavoval sumu 2 814 €.

„Naozaj – niekedy len viera v zázrak nás drží na ceste...
Tento rok ste to boli Vy, kto nám dopomohol k malému zázraku.
Projekt, ktorý spolu robíme, nás ako organizáciu posúva dopredu.
Viem, že aj my asi neplníme všetky Vaše očakávania na 100% ale
verím, že sa to postupne doladí k dokonalosti...“
Robo Braciník, Detské krízové centrum Náruč,
projekt podporený z výnosu Annual Charity Dinner 2012
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AKTIVITY ZAMERANÉ NA TVORBU ZDROJOV NADÁCIE | Významní partneri
VÝZNAMNÍ PARTNERI
ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky (ING Bank) je jediná
zahraničná firma, ktorá vo vzťahu k našej nadácii dôsledne
dodržala nové podmienky zákona (0,5 % ako dar) a darovala
nadácii finančné prostriedky aj nad rámec asignačného
mechanizmu. Následne tak mohla cez príslušný daňový úrad
asignovať celé dve percentá zo zaplatenej dane. Od ING Bank sme
dostali darom nad rámec dvoch percent v priebehu roka celkovo
15 560 €.
Nadštandardné vzťahy máme aj s ING Životnou poisťovňou,
ktorá asignuje každoročne príslušnú časť zaplatenej dane nadácii
SOCIA. Ich podporu cítime najmä pri realizácii kampane
STAROBA SA NÁS DOTÝKA, ktorej sú generálnym partnerom.
Ďalšou významnou firmou pre rozvoj našej nadácie je agentúra
Creative Department (CD). Ich vklad do prípravy a realizácie
kampane STAROBA SA NÁS DOTÝKA má pre nás nevyčísliteľnú
hodnotu. Aj vďaka osobitému vkladu CD sme sa v roku 2013
posunuli ďalej vo vzťahu k oslovenej verejnosti, ale aj v našom
etablovaní sa v „seniorskej téme“.
Podpora od firmy ANJA – konkrétne od Andreja Jankuliaka bola
zhmotnená do podpory rodín v núdzi, Andrej prispel na túto
oblasť aj v tomto roku sumou 3 000 €. Ďakujeme mu za jeho
flexibilitu a štedrosť.

Významným partnerom nadácie sa v tomto roku stala Nadácia
ORANGE, ktorá nám veľmi pomohla so zvyšovaním výnosu
verejnej zbierky LIENKA POMOCI.
Nemôžeme nespomenúť podporu od spoločnosti GEFCO
Slovakia, ktorá nás v roku 2013 podporila sumou 10 000 €.
Nie je náhoda, že práve spomínané firmy a konkrétni ľudia nás
podporili takýmto osobitným spôsobom. Jaroslav Vittek
(generálny riaditeľ ING Bank) sa po odchode Pavla Demeša stal
novým predsedom správnej rady, Simona Bubánová (riaditeľka
a spolumajiteľka agentúry Creative Department) ako aj Andrej
Jankuliak sú totiž členovia našej správnej rady. Svoju úlohu si
plnia vysoko nad rámec bežného členstva v správnom orgáne. Pán
Dušan Quis (generálny riaditeľ ING Životná poisťovňa) je
predsedom dozornej rady nadácie. Novým členom správnej rady
sa stal Vladimír Labáth z Katedry sociálnej práce na Pedagogickej
fakulte UK.
„Rád by som sa stal pravidelným darcom Vašej nadácie.
Pravidelným mesačným príspevkom by som rád podporoval
programy týkajúce sa podpory seniorov...“
Pravidelný darca – súkromná osoba
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KAMPAŇ STAROBA SA NÁS DOTÝKA A VEREJNÁ ZBIERKA
LIENKA POMOCI
Kampaň STAROBA SA NÁS DOTÝKA sa stala našim každoročným
veľkým projektom. Cítime, že naša trpezlivosť a viac ako päťročné
zotrvanie v neľahkom procese komunikácie s verejnosťou začína
prinášať ovocie. Kampaň a značka LIENKA POMOCI sú oveľa
známejšie, pozitívne vnímané a považované za pravidelnú,
stabilnú a dôveryhodnú aktivitu v rámci tretieho sektora. Už
nemusíme vysvetľovať kto sme, čo robíme a s akými výsledkami,
máme dobre rozbehnutú spoluprácu s partnermi, médiami
a dobrovoľníkmi.
Aj vo štvrtom ročníku sme sa v spolupráci s agentúrou Creative
Department pokúsili o originálne kreatívne stvárnenie kampane
s cieľom znova zapojiť do komunikácie známe tváre. Kampaň sa
sústredila na posolstvo ukryté v slovnej hračke STARÁ/sa STARÁ.
Tento nápad sa veľmi dobre uchytil v médiách a boli sme
prekvapení koľko známych osobností bolo ochotných pre LIENKU
POMOCI podstúpiť zmenu imidžu – „zošedivenie“ priamo na
celodennom happeningu, ktorý sme organizovali spolu s tlačovou
konferenciou netradične v obchodnom centre. Pridanou hodnotu
tejto aktivity boli reakcie bežných ľudí, ktorí sa k našej výzve
spontánne pridávali a tým šírili myšlienku starostlivosti o
seniorov. Aktivita bola následne výborne komunikovateľná
v online priestore.
22

23

AKTIVITY ZAMERANÉ NA TVORBU ZDROJOV NADÁCIE | Lienka pomoci

V rámci kampane sme organizovali niekoľko sprievodných
podujatí. Pokračovali sme v dobre naštartovaných aktivitách
z minulých rokov, napr. v realizácii mobilnej verejnej zbierky
(prostredníctvom zasielania SMS) v sieťach všetkých operátorov.
Verejnú zbierku sme zrealizovali s pomocou dobrovoľníkov SČK,
Domky a študentov stredných škôl v priamo v uliciach miest
Slovenska, zasielaním darcovských správ na jednotné číslo
v sieťach mobilných operátorov, v predajniach Panta Rhei,
vkladmi na účet a cez portál dakujeme.sk. Výnos zbierky
predstavuje sumu viac ako 57 tisíc € (pozn.: príjem na zbierku za
rok 2013 je 18 415 €, ale nakoľko ukončenie zbierky v súlade
s povolením je až k 31.3.2014 na účet zbierky bolo k tomuto
dátumu pripísaných ďalších cca 38 961 €, čo je spolu 57 376 €).
Tento výborný výsledok sa nám podarilo dosiahnuť
predovšetkým spoluprácou so spoločnosťou Orange, a.s.. Orange
počas štyroch mesiacov kampane organizoval na svojich
predajniach zbierku starých mobilov v prospech Lienky pomoci.
Zbierka mala výbornú odozvu vo verejnosti, čím sa podarilo
získať výnos vo výške neuveriteľných 32 201 €. Zbierku sme
úspešne komunikovali aj na školách prostredníctvom vyhlásenia
súťaže o najaktívnejšiu školu v zbere starých mobilov.

Získané finančné prostriedky vytvoria základ Fondu LIENKA
POMOCI, prostredníctvom ktorého znova podporíme terénne
a ambulantné služby pre odkázaných seniorov.
K otázkam bývania seniorov sme v októbri v spolupráci
s Kanceláriou WHO na Slovensku zorganizovali odbornú
konferenciu „SENIORI A BÝVANIE“, na ktorej odborníci,
zástupcovia verenej správy a podnikateľského sektora diskutovali
o nových výzvach v oblasti bývania pre seniorov.
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Prehľad o príjmoch a výnosoch nadácie podľa zdrojov a pôvodu v €
Príjmy

Výnosy

Príjmy

Nadácie a inštitúcie:

Výnosy

Verejné zdroje:

FOSI (Fundation Open Society Institute)- I.

0

5 850

2 % z daní

89 755

90 095

FOSI (Fundation Open Society Institute) - II.

18 668

18 668

AOI NFM – Manažment

18 668

18 599

FOSI (Fundation Open Society Institute) - III.

22 726

14 443

AOI NFM – Projekty

507 328

114 585

FOSI (Fundation
refaktur.nákladov

1 004

1 004

BG ŠFM pre MVO

17 207

17 207

2 960

2 960

Verejná zbierka Lienka pomoci:

18 415

14 340

544

544

Nadácia Orange

12 000

12 000

Ing. Jankuliak

3 000

359

O.Z. SocioFórum

1 891

1 891

M. Černá

3 000

3 000

0

1 109

Služba, predaj publikácie

616

630

1 502

1 764

0

6 322

Open

Society

Institute)-

WHO SR
University of Notthingham – DAPHNE

O.Z. Včelí dom

Dary od fyzických osôb:

Finančné príjmy

Obchodné spoločnosti:
ING Bank, N.V., pobočka zahraničnej banky

15 560

5 560

Bankové úroky, úroky z TÚ a úrok z pôžičky

GEFCO Slovakia s.r.o.

10 000

10 000

Výnosy z precenenia cenných papierov k 31.12.

Holandská obchodná komora (HOK)

0

6 441

Očakávané príjmy- výnosy bežného obdobia 385

Americká obchodná komora (AOK)

0

1 000

Očakávané výnosy z TÚ J&T (2-roč.)

3 991

Slovak Telekom, a.s.

0

1 944

EASPD- očakávaný príjem za konferenciu

1 330

800

800

0

2 310

SCA s.r.o.
Iné

SPOLU

24

745 644

358 746
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Celkové náklady v členení na správu nadácie a projektovú činnosť v €
Správa Projektová Poskytnuté
nadácie
činnosť príspevky
Ochrana a zhodnotenie
majetku
Propagácia verejnoprospeš.
účelu nadácie - kampaň a
zbierka

prevádzka nadácie
odmena za výkon funkcie
správcu

Spolu

Porovnanie schváleného rozpočtu
na správu nadácie:
Ochrana a zhodnotenie majetku
Propagácia verejnoprospešného
účelu nadácie
Prevádzka nadácie
Odmena za výkon funkcie správcu
Cestovné
Mzdové náklady
Iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou
SPOLU

2 052

0

2 052

876

51 305

52 181

13 524

62 164

75 688

791

8 921

9 712

1 303
38 969

1 716
45 339

8 006

11 462

cestovné
413
mzdové náklady
6 370
iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádz3 456
kou
poskytnuté príspevky PO a
0
FO
SPOLU
27 480
Daň z príjmu
SPOLU NÁKLADY
% -ny podiel nákladov
7,29%
na správu z celkových
nákladov

170 668

178 981

178 981

178 981

377 129
444
377 574

92,71

plán

skutočnosť

rozdiel

3 000

2 052

948

2 000

876

1 124

16 000
1 200
500
1 300

13 524
791
413
6 370

2 476
409
87
-5 070

4 000

3 456

544

28 000

27 480

520

Plánované výdavky na správu ako celok neboli prekročené.
Osobné náklady boli prekročené z dôvodu ukončenia
pracovného pomeru zamestnanca a vyplatenia nevyčerpanej
dovolenky a odstupného v zmysle Zákonníka práce.

100%

Rozpočet nadácie na rok 2013 bol prerokovaný na zasadaní
Správnej rady dňa 26.11.2012 a následne bol po prerokovaní v
zmysle Uznesenia 4/1/12 s členom Správnej rady p. Andrejom
Jankuliakom presnejšie špecifikovaný a v marci 2013 schválený.
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Hospodársky výsledok nadácie
Nadácia dosiahla v roku 2013 stratu vo výške 18 827 €, ktorá
bude krytá zo ziskov zaúčtovaných na účtoch nevysporiadaných
výsledkov hospodárenia minulých rokov. Strata bola spôsobená
prevažne neplánovanými výdavkami pri zahájení práce zduženia
právnických osôb LOTKA, ako aj vyplatením odstupného pri
ukončení pracovného pomeru zamestnanca a taktiež výdavkami
pri príprave nových projektov pre ďalšie obdobia práce nadácie.
Investovanie finančných prostriedkov
Finančné prostriedky boli v roku
2013 investované
do dlhodobých CP, termínovaných vkladov a do poskytnutých
finančných výpomocí. Z týchto finančných prostriedkov sme
v roku 2013 dosiahli zisk vo výške 12 057 €.
Pohľadávky a záväzky
Celkové pohľadávky boli vo výške 2 780 € a záväzky vo výške
8 533 €.
Informácie o organizačnej zložke v zahraničí
Nadácia nemá organizačnú zložku v zahraničí.
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Správna rada

Dozorná rada

Pracovníci

Pavol Demeš
predseda správnej rady (do mája 2013)
German Marshall Fund of the United States

Dušan Quis
predseda Dozornej rady
ING Životná poisťovňa

PhDr. Helena Woleková, PhD.
správkyňa nadácie

Jaroslav Vittek
predseda správnej rady (od mája 2013)
ING Bank

Helena Jurenová
audítorka v.v.

Soňa Holúbková
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci,
pobočka Žilina

Gabriela Kroftová
1. národná aukčná spoločnosť, s.r.o.

Andrej Jankuliak
Anja s.r.o

Mgr. Vladislav Matej
riaditeľ nadácie a manažér Programu AOI SS
v rámci Blokového grantu EEA pre MVO
Mgr. Martina Petijová
koordinátorka Charitatívneho fondu LION
a projektová manažérka Blokového grantu
ŠFM
Božena Paulenová
účtovníčka a finančná asistentka Blokového
grantu ŠFM a Programu AOI SS v rámci
Blokového grantu EEA pre MVO

Simona Bubánová
Creative Department

Ing. Marcela Černá
na materskej dovolenke, k 8.10.2013 ukončila
pracovný pomer

Vladimír Labáth
Katedra sociálnej práce na Pedagogickej
fakulte UK (od mája 2013)

Mgr. Mária Machajdíková
projektová asistentka a manažérka programu
Lienka pomoci

Thomas van der Ven
čestný člen správnej rady

Mgr. Vilma Vitteková
manažérka pre komunikáciu
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Ďakujeme našim partnerom

Ďakujeme ľuďom, ktorí nás podporili

Nadácia CH. S. Mott, 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., Panta Rhei, s.r.o., Kancelária SZO v SR, Holandská obchodná
komora v SR, OC Central, Toni & Guy, Hlavné mesto SR Bratislava,
Tatra banka, a.s., KPMG, Novartis Slovakia, s.r.o., Slovenská sieť
proti chudobe.

Dobrovoľníkom Slovenského červeného kríža, dobrovoľníkom
DOMKA – združenia saleziánskej mládeže, študentom gymnázia C.S.
Lewisa v Bratislave, SOŠ v Nitre, SZŠ v Rožňave a Trnave, Centru
dobrovoľníctva v BB, 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
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