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Rok 2002 – nielen magické zoskupenie čísel
Rok 2002 je prvým rokom fungovania nadácie SOCIA. Predstupujeme pred verejnosť s prvou výročnou správou o výsledkoch našej
práce. Rok 2002 je pre nás rokom dôležitých a neuveriteľne vzájomne prepojených udalostí, ktoré od začiatku významne vťahujú
nadáciu do centra spočenského diania. SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien ohlásila verejne svoj príchod medzi slovenské nadácie na 1. slovenskej konferencii nadácií 31. mája 2002. V období, keď si nadácie na Slovensku zreteľnejšie ako predtým
začínajú uvedomovať, že proces kryštalizácie v komunite mimovládnych organizácií žiada jasnú odpoveď aj na otázku o ich poslaní
a postavení v spoločnosti.
Poslaním nadácie SOCIA je podporovať reformu sociálneho systému, zvyšovať kvalitu života sociálne znevýhodnených
skupín, a tým posilňovať sociálnu súdržnosť obyvateľov Slovenska.
Takýmto posolstvom ohlásila nadácia SOCIA svoj príchod pár mesiacov predtým, ako po parlamentných voľbách nastúpila nová
vláda a vo svojom Programovom vyhlásení oznámila radikálne reformy. Nadácia SOCIA začína svoju činnosť v období, keď 18
– 19 % ľudí v ekonomicky aktívnom veku hľadá prácu a chudoba sa stala každodennou súčasťou života pre pol milióna ľudí. Sociálna exklúzia sa týka stále väčšieho počtu občanov, pretože sociálne služby sú nedostatkové a tie, ktoré sme zdedili zo socializmu,
izoláciu ľudí v sociálnej núdzi iba prehlbujú.
Nadácia SOCIA prichádza v čase, keď Slovensko úspešne končí svoju prípravu na vstup do Európskej únie. Príbeh našej nadácie
môže byť dobrým príkladom tohto prípravného procesu vo sfére občianskych organizácií. Na začiatku 90-tych rokov začali na Slovensku pôsobiť Spolupracujúce holandské nadácie pre strednú a východnú Európu, ich experti nás učili rozpoznávať skutočné
potreby ľudí v núdzi, kvalitné sociálne služby od nekvalitných. Finančne podporovali tie občianske organizácie, ktoré sa rozhodli ísť
cestou moderných trendov a najmä cestou kvality. Za dvanásť rokov intenzívnej podpory vzniklo niekoľko desiatok nových sociálnych zariadení, ktoré už nemožno prehliadať a ktoré udávajú tón ďalšiemu vývoju sociálnych služieb na Slovensku. Úspešný príbeh
začleňovania Slovenska do Európy sa stal rovnako silnou výzvou aj pre ľudí, ktorí dlhodobo spolupracovali s Holanďanmi na ich projekte pre Slovensko. Výzvou na to, aby sa vyrovnali svojim holandským partnerom a vybudovali aj u nás doma nadáciu, ktorá bude
ďalej rozvíjať posolstvo, ktoré dvanásť rokov dôsledne a trpezlivo napĺňali.
Nadácia SOCIA bude podporovať vznik nových a rozširovanie kvalitných sociálnych služieb vo všetkých regiónoch Slovenska.
Pomáha tým, ktorí pomoc ľuďom v sociálnej núdzi chápu ako svoje životné poslanie. Vieme, že nemôžeme pomôcť všetkým, ktorí by
to potrebovali. Okrem priamej podpory dobrých sociálnych projektov, je preto našou úlohou šíriť a propagovať hodnoty sociálnej solidarity a sociálnej zodpovednosti medzi občanmi i predstaviteľmi podnikateľskej sféry. Každý môže väčším, či menším dielom pomôcť
niesť kríž tým, ktorým život toho naložil na plecia viac, ako vládzu uniesť.
Helena Woleková
správkyňa nadácie

založenie
SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien bola založená 29. apríla 2002. V tento deň podpísali nadačnú listinu v mene jej
zakladateľov:
pán Thomas van der Ven za Nadáciu Stichtig Katholieke Noden so sídlom v meste Hilversum v Holandsku a pán Ewout Lucien
Steenbergen za poisťovňu Nationale-Nederlanden, a. s. so sídlom v Bratislave.
Nadácia SOCIA so sídlom na Grösslingovej 46 v Bratislave bola zaregistrovaná rozhodnutím Ministerstva vnútra SR 17. mája 2002
pod č. 203/Na-2002/659.
Identifikačné číslo organizácie je 318 163 98.

„Nadácia SKaN spolu s poisťovňou Nationale Nederlanden v roku 2002 založila SOCIA – nadáciu na podporu sociálnych zmien.
Odovzdala tým zodpovednosť za získavanie a rozdeľovanie prostriedkov na podporu transformačného procesu v sociálnej oblasti
do rúk nadácie SOCIA po 12 rokoch podpory tohto procesu Spolupracujúcimi holandskými nadáciami.
Na základe vzájomnej dôvery, ktorá je výsledkom dlhotrvajúcej úzkej spolupráce, SOCIA dostala príležitosť nájsť svoje miesto
v slovenskej spoločnosti a v slovenskom treťom sektore. Sme hrdí na to, že naši partneri sú schopní publikovať svoju prvú nezávislú výročnú správu. Sme presvedčení, že SOCIA sa stane spoľahlivým partnerom pre občianske iniciatívy, ktoré prichádzajú s neoceniteľnými projektmi pomoci pre iných ľudí a že ním bude aj počas nasledujúcich desaťročí..“
Thomas van der Ven
výkonný riaditeľ nadácie SKaN
generálny koordinátor SHN-SVE

„Medzinárodná finančná skupina ING založila Charitatívny fond LION, ktorý SOCIA profesionálne spravuje. Prostredníctvom tohoto
fondu sme schopní priniesť úsmev a šťastie deťom v núdzi. ING dokonca rozhodla posielať vianočné pozdravy v roku 2002 len cez
e-mail a darovala ušetrené peniaze pre aktivity nadácie. SOCIA im pridala oveľa väčšiu hodnotu.
Som šťastný, že Vám môžem predstaviť prvú výročnú správu SOCIA – nadácie na podporu sociálnych zmien za rok 2002. Hoci
nadácia začala pracovať len v máji 2002, urobila do konca roka mnoho úspešných aktivít. V budúcnosti však očakávame omnoho
viac. Okrem iného dúfam, že budú založené ďalšie charitatívne fondy, ktoré bude SOCIA profesionálne spravovať.“
Ewout Lucien Steenbergen
ING Lion, riaditeľ pre SR a ČR
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hodnoty
■ Veríme, že každá ľudská bytosť je jedinečná. Má svoju hodnotu bez ohľadu na svoje mentálne, fyzické, zmyslové, sociálne,
materiálne alebo iné znevýhodnenie.
■ Veríme, že úlohou služieb je reflektovať potreby klientov. Služby majú stimulovať ich samostatnosť, vlastnú zodpovednosť
a dôstojný život.
■ Veríme, že je našou spoločnou povinnosťou vytvárať prostredie, v ktorom budú vznikať kvalitné sociálne služby, prevencia
a poradenstvo ako odpoveď na potreby ľudí odkázaných na pomoc iných.

poslanie
Poslaním nadácie je podporovať reformu sociálneho systému, zvyšovať kvalitu života sociálne znevýhodnených skupín,
a tým posilňovať sociálnu súdržnosť obyvateľov Slovenska.
Nadácia svoje poslanie napĺňa:
1. poskytovaním finančných príspevkov na realizáciu sociálnych projektov mimovládnych organizácií, čo predstavuje hlavnú činnosť
nadácie
2. poradenstvom pre mimovládne organizácie pri rozvoji sociálnych programov a aktivít zameraných na pomoc znevýhodneným
skupinám občanov
3. spoluprácou so samosprávami na rozvojových sociálnych programoch, ktoré vychádzajú z analýzy potrieb obyvateľov a posilňujú súdržnosť komunít a regiónov
4. aktívnou pomocou donorom pri definovaní stratégie ich firemnej filantropie, príp. spravovaním ich prostriedkov určených na filantropiu
5. presadzovaním systémových zmien v sociálnej oblasti, a to najmä formou zasadzovania sa za progresívnu legislatívu
6. popularizáciou moderných trendov a dobrých príkladov v oblasti sociálnej pomoci, vrátane vlastnej edičnej a propagačnoreklamnej činnosti

história pôsobenia SHN SVE na Slovensku
vznik nadácie SOCIA
1990 – 1991
prvé kontakty holandských nadácií na Slovensku, postupné budovanie siete nezávislých expertov, analýza potrieb v sociálnej oblasti
1992 – 1994
vznik slovenského poradného zboru, finančná podpora projektov, manažovanie projektov na Slovensku prostredníctvom koordinátorky v Prahe;
podporených 14 projektov vo výške 21 958 500 Sk
1995
vznik koordinačnej skupiny projektov priamo na Slovensku;
podporených 15 projektov vo výške 22 396 500 Sk
1996 – 1999
priebežná analýza potrieb v sociálnej oblasti, budovanie siete lokálnych poradcov; podporených 54 projektov
vo výške 92 696 100 Sk
2000
nová stratégia: vznik vlastného operačného programu s názvom „Dlhodobá podpora decentralizácie – deinštitucionalizácie – transformácie sociálnych služieb“ (DDT);
podporených 9 projektov vo výške 9 619 500 Sk
2001
realizácia operačného programu DDT, príprava na založenie samostatnej nadácie na Slovensku, ukončenie činnosti SHN SVE a slovenského poradného výboru k 31. 12. 2001;
podporených 7 projektov vo výške 7 124 000 Sk
2002
vznik a pôsobenie Fondu na podporu sociálnych zmien, n.f. (do 30. 6. 2002), založenie nadácie SOCIA, ukončenie činnosti Fondu
na podporu sociálnych zmien jeho zlúčením s novou nadáciou;
podporených 28 projektov vo výške 19 974 588 Sk
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grantové programy NADÁCIE
Program veľkých grantov
Tento program uskutočňuje SOCIA v úzkej spolupráci s partnerskými nadáciami v Holandsku. Program je zameraný na vznik
nových a rozšírenie existujúcich sociálnych služieb pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva. V priebehu konzultačného procesu sa
snažíme motivovať žiadateľov o granty, aby projektovali moderné a čo najkvalitnejšie služby a aby dbali o vysokú profesionalizáciu svojej činnosti. Prioritne sú podporované projekty v menších sídlach a okrajových regiónoch Slovenska.
Program bol v roku 2002 financovaný výlučne z holandských zdrojov.
Grantový proces prebiehal priebežne počas celého roku. Podporu z programu mohli žiadať:
– mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, neinvestičné fondy, cirkevné inštitúcie a pod.), ktoré
– poskytujú sociálne služby pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva,
– potrebujú podporiť investičné náklady na svoj projekt,
– môžu preukázať aj iné zdroje na financovanie projektu.
Proces rozhodovania o rozdelení finančných prostriedkov bol trojstupňový. Každý projekt sa musel konzultovať s koordinátorom
projektov. Vo väčšine prípadov koordinátori osobne navštívili miesto budúcej realizácie projektu. Projekty, ktoré splnili základné
podmienky, posudzovala expertná skupina. Na základe odporúčania expertnej skupiny boli potom vybrané projekty spolu so žiadosťou o podporu zaslané partnerským nadáciám v Holandsku.
O výške finančnej podpory pre jednotlivé projekty rozhodli správne rady holandských nadácií. V roku 2002 takto naše partnerské
nadácie v Holandsku podporili všetky projekty, ktoré im odporučila slovenská expertná skupina.

Podporené projekty
Po zlúčení nadácie s Fondom na podporu sociálnych zmien (1. 7. 2002) prevzala SOCIA financovanie, monitorovanie a zúčtovanie
nasledovných projektov, podporených priamo z Holandska, prípadne z Fondu na podporu sociálnych zmien:
Občianske združenie Koala, Banská Bystrica
Príspevok na vybudovanie výcvikovo-rehabilitačného strediska a chráneného bývania pre mladých ľudí s mentálnym postihnutím v
lokalite Suchý vrch pri Banskej Bystrici.
Výška grantu: 4 800 000 Sk.
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, Spišská Nová Ves
Príspevok na prvú etapu rekonštrukcie budovy, v ktorej bude zriadený denný stacionár a chránené dielne pre mentálne znevýhodnených mladých ľudí zo Spišskej Novej Vsi a jej okolia.
Výška grantu: 1 604 000 Sk.
Asociácia zväzov zdravotne postihnutých, Trenčín
Príspevok na zariadenie a rekonštrukciu edukačno-rehabilitačného multifunkčného centra pre zdravotne znevýhodnených obyvateľov.
Výška grantu: 545 000 Sk.
Občianske združenie Rezonal, Drienovská Nová Ves
Príspevok na rekonštrukciu budovy v Zlatej Bani, budúceho resocializačného zariadenia pre ľudí závislých od alkoholu a iných
návykových látok.
Výška grantu: 2 655 000 Sk.
Nezisková organizácia Nový domov, Vaľkovňa
Príspevok na rekonštrukciu Centra ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti pre starších ľudí z Horehronia.
Výška grantu: 1 875 000 Sk.
Saleziáni don Bosca, Bardejov
Príspevok na výstavbu a sprevádzkovanie budovy základnej školy pre deti z osady Poštárka
a rekvalifikačné kurzy pre mladých Rómov z uvedenej lokality.
Výška grantu: 1 500 000 Sk.
Expertná skupina nadácie SOCIA odporučila v 2. polroku 2002 podporu ďalších projektov. Aj tieto projekty podporili holandské
nadácie:
Občianske združenie Maják, Zlaté Moravce
Príspevok na rekonštrukciu PP centra – poradenského a terapeutického zariadenia pre ľudí prepustených z výkonu trestu.
Výška grantu: 1 322 000 Sk.
Nezisková organizácia Samaritán, Martin
Príspevok na zakúpenie špeciálne upraveného motorového vozidla, ktorým budú zabezpečovať prepravnú službu v regióne.
Výška grantu: 670 000 Sk.
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Program malých grantov
Program je cielene určený na rozšírenie už existujúcich kvalitných sociálnych služieb, prípadne na podporu vzniku miestnych či
alternatívnych typov služieb.
Podporu z programu mohli žiadať:
– mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, neinvestičné fondy, cirkevné inštitúcie a pod.), ktoré
– poskytujú služby pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva,
– potrebujú podporiť investičné náklady na svoj projekt.
Proces rozhodovania o rozdelení finančných prostriedkov bol trostupňový. Po konzultácii predloženého projektu bola žiadosť posúdená expertnou skupinou. Správna rada následne rozhodla o finančnom príspevku pre odporučené projekty.
Program malých grantov je financovaný z vlastných zdrojov nadácie SOCIA.
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Podporené projekty
Grantový proces prebiehal v dvoch kolách: v jarnom a jesennom.
Po zlúčení nadácie s Fondom na podporu sociálnych zmien (1. 7. 2002) prevzala SOCIA financovanie a s ním súvisiace záväzky
k projektom, o ktorých podpore sa rozhodlo v 1. polroku 2002.
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Michalovciach
Príspevok na rekonštrukciu objektu – Rekondičného centra krátkodobého pobytu – ktoré doplní a rozšíri existujúce služby rehabilitačného strediska a chránenej dielne pre mentálne postihnutých ľudí.
Výška grantu: 100 000 Sk.
Slovenský Červený kríž, územný spolok Trebišov
Príspevok na nákup zariadenia a na úpravu exteriéru sociálneho zariadenia DOM SČK Prameň nádeje, ktoré slúži od roku 1999
na denné a krátkodobé pobyty pre starých ľudí, dlhodobo odkázaných na lôžko ako aj pre tých, ktorí trpia nevyliečiteľnou chorobou.
Výška grantu: 230 000 Sk.
SALUS, n. o., Nitra
Príspevok na nákup zdravotných prístrojov a pomôcok na rehabilitáciu detí so zrakovým postihnutím.
Výška grantu: 50 000 Sk.
Centrum pre rodinu v Trenčíne
Príspevok na nákup osobného automobilu, ktorý bude slúžiť na operatívny kontakt pracovníkov centra s klientmi v ktorúkoľvek
dennú a nočnú hodinu. Centrum poskytuje pomoc a poradenstvo obyvateľom a rodinám v ťažkých krízových situáciách, spolupracuje pritom s inštitúciami a organizáciami štátnej správy a samosprávy – políciou, prokurátorom, mestským úradom atď.
Výška grantu: 380 000 Sk.
Občianske združenie Méta, Hostice
Príspevok na rekonštrukciu zakúpenej budovy komunitného centra v Hosticiach. Občianske združenie sa vo svojej činnosti zameriava na zlepšenie sociálnych, kultúrnych, vzdelávacích a pracovných možností sociálne slabých rodín s dôrazom na rómske rodiny.
Výška grantu: 451 600 Sk.
Arcidiecézna charita Košice
Príspevok na zakúpenie protipožiarnych uzáverov v rámci finalizácie výstavby Hospicu v Bardejovskej Novej Vsi, lôžkového zariadenia pre paliatívnu liečbu a tíšenie chronickej bolesti, slúžiace chorým v predterminálnom a terminálnom štádiu nádorového či
iného nevyliečiteľného ochorenia. Súčasťou hospicu sú aj ambulancia liečby bolesti a agentúra domácej hospicovej starostlivosti.
Výška grantu: 500 000 Sk.
Združenie saleziánskej mládeže DOMKA v Humennom
Príspevok na rekonštrukciu vykurovacieho systému v chate v Jasenovciach, ktorá slúži na organizované pobyty a prevenčné programy pre deti a mládež z neúplných rodín, telesne a mentálne postihnuté deti, siroty a deti zo sociálne
slabých rodín v Humennom.
Výška grantu: 91 338 Sk.
V druhom kole nadácia SOCIA podporila nasledovné projekty
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Bardejove
Príspevok na rekonštrukciu a rozšírenie pracovných priestorov chráneného pracoviska „Vrbovnica“, čím sa zvýši kapacita z 23 na
29 – 31 pracovných miest. Združenie poskytuje podporu, poradenské a sociálne služby pre ľudí s mentálnym postihom, najmä
v oblasti zamestnávania.
Výška grantu: 175 000 Sk.
Nadácia Élim, Zvolen
Príspevok na kúpu osobného výťahu do diakonicko-sociálneho centra Élim, domova dôchodcov.
Výška grantu: 250 000 Sk.
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Nových Zámkoch
Príspevok na nákup vysokozdvižnej plošiny pre imobilných klientov domova sociálnych služieb. Uvedený projekt je zameraný na
skvalitnenie a uľahčenie prevádzky domova sociálnych služieb pre ťažko zdravotne postihnuté deti a mládež.
Výška grantu: 230 000 Sk.
Občianske združenie „Ajhľa človek“ v Bytči
Príspevok na rekonštrukciu pivničných priestorov v domove sociálnych služieb „Kľúč“ za účelom zriadenia pracovnej rehabilitácie
a vybavenie rehabilitačnými pomôckami pre ťažko zdravotne znevýhodnené deti a mládež z Bytče a okolia.
Výška grantu: 350 000 Sk.

Diecézna charita Nitra
Príspevok na zriadenie Charitatívno-sociálneho centra v Trenčianskej Teplej, ktoré sa zameriava na
pomoc ľuďom v kríze. Formou poradenstva a terénnej sociálnej práce ich vedie k skvalitneniu
spôsobu života.
Výška grantu: 81 650 Sk.
Diakonické združenie Betánia, Bratislava
Príspevok na nákup špeciálnych polohovateľných postelí do Aktivačno-geriatrického centra v Bratislave, ktoré slúži klientom, ktorí si vyžadujú intenzívnu starostlivosť a doliečenie. Zariadenie poskytuje aj liečebno-pedagogické, psychoterapeutické a pastoračné služby.
Výška grantu: 370 000 Sk.
Občianske združenie PRO NATAL, Bratislava
Príspevok na rekonštrukciu a zariadenie centra, ktoré poskytuje pred- a popôrodné poradenské
služby pre manželské páry a slobodné matky Združenie vyvíja aktivity na skvalitnenie pôrodníctva na
Slovensku, najmä jeho humanizáciu.
Výška grantu: 120 000 Sk.
Občianske združenie Barlička, Prešov
Príspevok na rekonštrukciu a zariadenie Centra Radosť rehabilitačnými pomôckami.
Centrum sa zameriava na rozvoj zdravotne postihnutých detí prostredníctvom
špecializovaných programov a voľnočasových aktivít.
Výška grantu: 200 000 Sk.
Katolícka jednota Slovenska – ústredie Trnava
Príspevok na nákup motorového vozidla vrámci rozšírenia a skvalitnenia opatrovateľských služieb pre starších občanov. Katolícka
jednota mestu Trnava ponúka výkon opatrovateľskej služby pre klientov, ktorí prejdú z okresného úradu na mesto v súvoslosti s
prechodom kompetencie opatrovateľskej služby na obce a mestá od 1. januára 2003.
Výška grantu: 400 000 Sk.
Občianske združenie Komunitné centrum SPOLU v Žehre
Príspevok na rozšírenie aktivít komunitného centra, s programami zameranými na rozvoj detí, o program rekvalifikácie a vytvorenia
pracovných príležitostí pre nezamestnaných z radov Rómov.
Výška grantu: 270 000 Sk.
Klub rómskych žien vo Zvolene
Príspevok na zriadenie komunitného poradenského a edukačného centra v časti Zvolena – Balkán. Priamo v mieste bydliska
Rómov chce klub dosiahnuť pozitívne výsledky v návštevnosti ako aj dostupnosti programov pre všetky skupiny uvedenej komunity.
Výška grantu: 204 000 Sk.
Občianske združenie OMAPO, Dunajská Lužná
Príspevok na nákup nového vozidla na rozšírenie a skvalitnenie už zabehnutej prepravnej služby (sociálny taxík) pre ľudí s telesným
postihom, starších občanov ako aj pre ľudí zo sociálne slabších vrstiev.
Výška grantu: 300 000 Sk.
Domov dôchodcov KLAS vo Vrbovom, nezisková organizácia
Príspevok na zateplenie severnej strany budovy pre skvalitnenie poskytovaných služieb pre 55 starších občanov, ktorí sú klientmi
uvedeného zariadenia.
Výška grantu: 250 000 Sk.

Charitatívny fond LION
Charitatívny fond LION vznikol z iniciatívy globálnej finančnej skupiny holandského pôvodu ING, do ktorej patrí Nationale-Nederlanden poisťovňa, a. s., a ING Bank N. V. pobočka zahraničnej banky, so sídlom v Bratislave. Charitatívny fond spravuje nadácia
SOCIA.
Vytvorenie uvedeného fondu je dôkazom tvoriacej sa medzisektorovej spolupráce medzi neziskovou organizáciou a podnikateľským
subjektom.
Z Charitatívneho fondu LION môžu byť podporené neziskové mimovládne organizácie, ktoré sú zamerené na poskytovanie služieb
pre deti a mládež, ktorí su odkázaní na pomoc iných. Z fondu môžu byť podporené aj individuálne žiadosti, ktoré riešia situáciu detí
v priamom ohrození života alebo ich vážne zdravotné znevýhodnenie.
Charitatívny fond LION bol vytvorený v závere roka. Uvedené spoločnosti do fondu vložili počiatočnú sumu 590 000 Sk.
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operačné programy NADÁCIE
Dlhodobá podpora decentralizácie – deinštitucionalizácie – transformácie sociálnych služieb
na Slovensku
Základným cieľom uvedeného programu je podpora systémových zmien v oblasti sociálnych služieb s nasledovnými výstupmi:
– vytváranie väčšieho počtu služieb – variabilita a flexibilita
– budovanie služieb, ktoré sú bližšie k ľuďom – dostupnosť a ústretovosť
– skvalitňovanie služieb – napĺňanie potrieb ich užívateľov/klientov.
V roku 2002 sa realizovala druhá etapa trojročného projektu (2001 – 2003) podporeného grantom SKaN Foundation, Hilversum,
Holandsko.

Systémové zmieny sme podporovali nasledovnými aktivitami:
– presadzovaním rovnoprávneho postavenia štátnych a neštátnych (súkromných) poskytovateľov sociálnych služieb v prístupe
k verejným zdrojom, kde sme dosiahli garanciu 100 % príspevku od 1. 1. 2003 v zákone o sociálnej pomoci,
– pripomienkovaním návrhu štátneho rozpočtu na rok 2003 a lobovaním v NR SR, čoho výsledkom bolo zvýšenie príspevku pre
neštátne organizácie poskytujúce sociálne služby o 150 mil. korún,
– konzultačným procesom pri príprave a realizácii pilotných projektov deinštitucionalizácie a transformácie existujúcich sociálnych
zariadení (Socialtransform n. o. – DSS Hodkovce, Domov sociálnych služieb, n. o., Kráľovce)
– poradenstvom a konzultáciami s predstaviteľmi samosprávy o rozvoji kvalitných sociálnych služieb v konkrétnych regiónoch
(Košický samosprávny kraj, Bratislavský samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj).

Podpora systémových zmien v oblasti sociálnych služieb
Projekt je špecifickým rozšírením uvedeného dlhodobého programu nadácie v období december 2002 až október 2003. Špecifické
ciele projektu sú nasledovné:
– overenie štandardov kvality sociálnych služieb vypracovaných v Českej republike a podpora zavedenia tohto nepriameho regulačného nástroja do praxe na Slovensku,
– participácia na tvorbe kvalitnej legislatívy v oblasti sociálnych služieb,
– monitoring efektívneho využitia plánovanej pôžičky z Rozvojovej banky Rady Európy na transformáciu a deinštitucionalizáciu
zariadení sociálnych služieb.
Projekt podporila Nadácia na podporu občianskych aktivít sumou 18 000 EUR z finančných prostriedkov Európskej únie a realizovať sa začal koncom roka 2002.
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SocioFórum
Nadácia SOCIA zabezpečuje organizačné a administratívne úlohy, súvisiace s činnosťou SocioFóra. SocioFórum je voľné a nezávislé zoskupenie mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti sociálnych služieb, prevencie a poradenstva. Prevzalo poslanie
a aktivity sociálnej sekcie MNO, ktorá pôsobila pri Grémiu tretieho sektora v rokoch 1993 – jún 2001. MNO, hlásiace sa k tejto platforme, si volia svojich zástupcov, ktorých úlohou je zastupovať túto časť MNO pri vyjednávaní s vládou a parlamentom. Základným
poslaním SocioFóra je presadzovať záujmy neziskových organizácií poskytujúcich sociálne služby, navrhovať a zdôvodňovať legislatívne opatrenia v záujme rovnoprávneho postavenia MNO v systéme sociálnej pomoci, presadzovať opatrenia na zvyšovanie kvality
sociálnych služieb s prioritným cieľom uspokojovať individuálne potreby klientov.
SocioFórum komunikuje prostredníctvom elektronickej konferencie soc@list.changenet.sk
Výročná konferencia SocioFóra sa uskutočnila dňa 24. júna 2002 v Rajeckých Tepliciach za účasti 89 zástupcov zo 75 organizácií.
Hlavnou témou bolo definovanie aktuálnych cieľov SocioFóra a stratégií ich dosahovania. Za hlavné priority boli účastníkmi konferencie definované nasledovné aktivity:
– aktívna účasť expertov SocioFóra na príprave nového zákona o sociálnych službách, resp. novely zákona o sociálnej pomoci,
– vytvorenie reprezentatívnej skupiny z organizácií zdravotne znevýhodnených a ich participácia na návrhu riešenia prechodu kompetencie posudkovej činnosti z okresných úradov po ich zrušení,
– nadviazanie spolupráce s VÚC s cieľom zviditeľniť sa a navrhnúť možné riešenia na financovanie neštátnych organizácií poskytujúcich sociálne služby v 2. polroku 2002,
– aktívna účasť MNO na vytváraní a pripomienkovaní dokumentu „Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v kraji“.
Výročná konferencia iniciovala vznik regionálnych zoskupení SocioFóra, ktoré by sa mali stať partnermi sociálnych odborov samosprávnych krajov a sociálnych komisií regionálnych zastupiteľstiev pri napĺňaní posledných dvoch priorít.

SocioFórum a voľby 2002
Cieľom projektu SocioFórum a Voľby 2002 bolo sprostredkovať verejnosti sociálne programy jednotlivých politických strán, mobilizovať MNO, sprostredkovať výmenu názorov medzi predstaviteľmi politických strán, odbornou aj laickou verejnosťou. Dôležité pritom
bolo zainteresovať sociálne MNO, ich členov a klientov a presvedčiť ich, že aktivizácia v predvolebnom období má význam pre budúcu advokáciu v ich vlastný prospech. Osobitne sledovanou témou bolo budúce postavenie neštátnych organizácií v systéme sociálnej pomoci. Pre naplnenie týchto cieľov sme uskutočnili 8 regionálnych stretnutí pre mobilizáciu MNO, vydali a distribuovali sme
brožúru „Akú sociálnu pomoc sľubujú politici? (Z volebných programov politických strán)“, zorganizovali dve panelové diskusie politikov, výročnú konferenciu SocioFóra a dve tlačové konferencie.
Úspech projektu vidíme aj v Programovom vyhlásení vlády, kde sa nachádza nasledovná pasáž: „Vláda navrhne transformáciu sociálnych služieb na princípe decentralizácie a odštátnenia ich výkonu. Verejná správa definuje potrebu a vyčlení finančné prostriedky
a súkromní poskytovatelia služieb poskytnú službu. Zavedieme stanovenie základných štandardov na financovanie a kvalitu sociálnych služieb, systém udeľovania licencií a kontroly, zrovnoprávnenie pre všetky inštitúcie poskytujúce sociálne služby.“
Projekt sme uskutočnili vďaka finančnej podpore vo výške 297 300.- Sk z programu Tvoja zem, ktorý zabezpečujú Nadácia Ekopolis
a ETP-S a financuje United States Agency for International Development spolu s ďalšími súkromnými i verejnými darcami.
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finančná správa
Súvaha (tis. Sk)

1.
AKTÍVA
31. 12. 2002
Stále aktíva
Hmotný investičný majetok
Stroje, prístroje a zariadenia
Oprávky k hmotnému investičnému majetku
Stroje, prístroje a zariadenia
Finančný majetok
Peniaze
Bankové účty
Krátkodobý finančný majetok
Prechodné účty aktívne
Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období
AKTÍVA CELKOM

163

190
27
6
10 595
1 017
6
102
11 889

PASÍVA
Vlastné zdroje krytia stálych a obežných aktív
Základné imanie
Fondy organizácie
Hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia
Nerozdelený zisk, neuhradená strata minulých rokov
Cudzie zdroje
Krátkodobé záväzky
Záväzky z obchodného styku
Záväzky voči zamestnancom
Prechodné účty pasívne
Výdavky budúcich období
Výnosy budúcich období
Dohadné účty pasívne
PASÍVA CELKOM

1 668
1 100
1
437
130
10 221

53
1
27
10 137
1
11 889

2.
Výkaz ziskov a strát (tis. Sk)
Spotreba materiálu a energie
Náklady a služby
Mzdové náklady
Náklady na sociálne poistenie
Sociálne náklady
Dane a poplatky
Odpisy nehmotného a hmotného investičného majetku
Výnosy z podielových cenných papierov a vkladov
Ostatné výnosy
Prijaté príspevky
Poskytnuté príspevky
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK

106
664
273
84
7
66
14
102
320
9 990
8 361
437
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3.
Výnosy celkom v roku 2002

10 012 448

Náklady celkom v roku 2002

9 575 330

Rozdiel

437 118

Prehľad o daroch a príspevkov poskytnutých nadácii podľa zdrojov a pôvodu
1 000 000 Sk
100 000 Sk
998 061 Sk
6 916 897 Sk
4 467 833 Sk
5 745 000 Sk
295 000 Sk
295 000 Sk
297 799 Sk
37 851 Sk

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

vklad zakladateľa SKaN Foundation do nadačného imania
vklad zakladateľa Nationale Nederlanden
príspevok SKaN Foundation na správu nadácie a projekt D-D-T (prevod z Fondu na podporu sociálnych zmien)
príspevky SHN SVE na podporu schválených projektov (prevod záväzkov z Fondu na podporu sociálnych zmien)
príspevky SKaN Foundation na regranting v Programe malých grantov (prevod z Fondu na podporu soc. zmien)
príspevky SHN SVE na podporu schválených projektov
príspevok Nationale Nederlanden do Charitatívneho fondu LION
príspevok ING Bank Slovensko do Charitatívneho fondu LION
grant na projekt SocioFórum a voľby 2002 od nadácie Ekopolis
cestovný grant na konferenciu v Prahe od NPOA

Stav majetku a záväzkov nadácie k 31. 12. 2002
Nadácia vlastní hmotný majetok v hodnote 163 143 Sk.
Výška finačného majetku na účtoch a v pokladnici predstavuje sumu 11 618 tisíc Sk.
Záväzky nadácie k 31. 12. 2002 predstavovali sumu 56 tis. Sk.
Celkové výdavky nadácie v roku 2002
Celkové výdavky nadácie v roku 2002 predstavujú sumu 9 575 330 korún.
Štruktúra výdavkov
Výdavky na poskytnuté granty = 8 361 252 Sk
Výdavky na vlastné programy = 670 617 Sk
Výdavky na správu nadácie
= 543 461 Sk
v tom výdavky
na propagáciu nadácie
na prevádzku kancelárie
na odmenu za výkon správcu
na iné náklady (nákup služieb)

=
=
=
=

4 507 Sk
129 368 Sk
86 186 Sk
323 400 Sk

Výdavky na správu nadácie predstavujú 5,7 % z celkových výdavkov nadácie. Správna rada na rok 2002 neurčila výdavky na správu v percentuálnom vyjadrení pre vysokú neurčitosť celkových príjmov a výdavkov nadácie v čase, keď bola založená.
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výrok audítora

hodnotiaca správa Dozornej rady
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ľudia NADÁCIE
Správna rada

Expertná skupina

Juraj Barát, predseda
Pavol Demeš, predseda
riaditeľ Centra pre strednú a východnú Európu German Marshal Fund Slovenská katolícka charita, generálny sekretár
Jan Figeľ
poslanec, predseda Zahraničného výboru NR SR

Kristína Lončeková
ZPMP Svitanie Malacky, projektová manažérka

Soňa Holúbková
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, pobočka Žilina

Eva Mydlíková
Asociácia supervízorov a sociálnych pracovníkov

Ewout Steenbergen
ING Lion, riaditeľ pre SR a ČR

Katarína Sabová
Autisti, n. o., riaditeľka

Juraj Vaculík
Juraj Vaculik Creative Studio, riaditeľ

Roland Wagner
A.R.K., coach

Dozorná rada

Tím pracovníkov

Helena Jurenová, predsedníčka
Deloitte&Touche

Helena Woleková, výkonná riaditeľka a správkyňa
(wolekova@socia.sk)

Gabriela Kroftová
1. Národná aukčná spoločnosť, realitný maklér

Vladislav Matej, koordinátor programov
(matej@socia.sk)

Zuzana Markušová
Target Slovensko, výkonná konzultantka

Marcela Mezianová, manažérka projektov
a koordinátorka Charitatívneho fondu LION
(mezianova@socia.sk)
Martina Petijová, manažérka projektov
(petijova@socia.sk)
Ľudmila Pauková, účtovníčka

povedali O NÁS
Realizáciou nášho projektu rozšírime poskytovanie sociálnych služieb v našom mikroregióne. Zvýši sa počet stravníkov, zníži sa
nezamestnanosť vytvorením nových pracovných miest, vytvoríme viac služieb, ktoré budú bližšie k občanom. Súčasne pomôžeme
11 obciam mikroregiónu Rimava – Rimavica pri prechode kompetencií v sociálnej oblasti od 1.1.2003.
Chceme veľmi poďakovať nadácii SOCIA a ich partnerom v Holandsku za udelenú finančnú pomoc pre naše združenie, bez ktorej
by sa nám nebolo podarilo naplniť stanovené ciele.
Občianske združenie Ozveny v Hrachove, Vývarovňa pre starších ľudí
Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a poskytnutý príspevok. S Vašou pomocou naše združenie Méta môže pracovať na kvalitatívne
vyššej úrovni. Vytvorili sme také podmienky, že do aktivít môžeme zapojiť už aj ďalšie skupiny ľudí v našej obci.
Občianske združenie Méta v Hosticiach, Komunitné centrum
Zároveň Vám chceme touto cestou poďakovať za Vašu obetavosť a pružnosť, s akou ste boli ochotní podporiť náš projekt a dali
nám cenné rady pri našej jednoročnej existencii, ktoré zužitkúvame hlavne v spolupráci s inými občianskymi aktivitami zaoberajúcimi sa problematikou rodiny.
Centrum pre rodinu v Trenčíne
Teší nás, že o vytvorenú službu pre starších ľudí je stále veľký záujem a že zariadenie rodinného typu slúži svojmu účelu. Starší
ľudia tak môžu prežiť jeseň svojho života v pohode a láske. Pomocnú ruku týmto ľuďom môžeme podať aj vďaka Vášmu príspevku...
Slovenský Červený kríž v Trebišove
Dnes som Vám poslala poštou vyúčtovanie projektu od Charitatívno-sociálneho centra Trenčianska Teplá. No minula som o 50 hal.
menej ako bolo v projekte. Neviem, či je to problém. Presne sa to nedá vyúčtovať. Prosím Vás, ak budete môcť, ozvite sa mi
potom, či je to dobre alebo čo s tým.
Charitatívno-sociálne centrum v Trenčianskej Teplej
Ďakujem za veľmi rýchlu a pružnú pomoc pri budovaní Domu života bez drog...
František Bujnovský, Občianske združenie REZONAL v Drienovskej Novej Vsi
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