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Trinásť - Pán Boh pri nás
Rok 2014 bol trinastym rokom fungovania nasej nadacie. Nic
nesťastne nas vsak ako organizaciu ani ako zamestnancov
nestretlo. Nesťastie vsak stretavalo ľudí okolo nas. Je ťazke cítať
(a nie to ziť) príbehy rodín v kríze, ktore nam písu a ziadaju nas
o pomoc.
Je smutne vidieť postihnutych ľudí za murmi zrekonstruovanych
ustavov, ako o ich zivote rozhoduju iní. Je alarmujuce vidieť
opustenych a odkazanych starkych na novych polohovateľnych
posteliach ako cakaju na navstevu svojich detí, ktore na nich
nemaju cas. Je nesťastím pozorovať osudy bezdomovcov, ktorych
obyvatelia a predstavitelia samosprav vytlacaju na okraj, kde nie
su nikomu na ociach.
Nesťastie nechodí po horach ale po ľuďoch. Nasím poslaním je
nesťastie zmiernovať. Nerobíme to priamo ako pracovníci prvej
línii, ale snazíme sa pomahať prave im, aby mohli svoje sluzby
nesťastnym ľuďom poskytovať plynulo, systemovo a kvalitnejsie.

Jean Vanier, zakladateľ komunít Archa (www.larche.org) získal
v case keď píseme tuto vyrocnu spravu, 11. marca 2015, prestíznu
Templentonovu cenu a zaradil sa tak medzi take osobnosti ako
matka Tereza, Desmond Tutu alebo Dalai Lama. Tento nenapadny
francuzsky hovoriaci Kanaďan v roku 1964 pozval dvoch
mentalne znevyhodnenych ľudí do svojho domu, aby s ním byvali.
Bol ochotny zdieľať s nimi vlastne sukromie a pomahať im v ich
rozvoji a co najlepsom uplatnení v beznom zivote. Dnes existuje
147 komunít Archa v 35 krajinach na 5 kontinentoch sveta. V nich
mozu „silní“ aj tí „slabí“ kracať spolocnou cestou bytostnej
integracie. Pozyvaju aj nas k ceste, ktoru Jean vyjadril
nasledovnymi vyzvami:
Odpoveďou na nespravodlivosť je vzajomne zdieľanie.
Odpoveďou na zufalstvo je bezhranicna dovera a nadej.
Odpoveďou na nenavisť a predsudky je odpustenie.
Su to urcite vyzvy, ktore nas ďaleko presahuju. Ale preco by sme
mali ísť za niecím ľahsím?
Vladislav Matej
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Vsetky programy a projekty nadacie SOCIA vychadzaju z jasne
definovanych hodnot, sformulovanych v nasledujucom
stanovisku:
 Veríme, ze kazda ľudska bytosť je jedinecna. Ma hodnotu
bez ohľadu na svoje mentalne, fyzicke, materialne alebo ine
znevyhodnenie.
 Veríme, ze je nasou povinnosťou vytvarať prostredie, v
ktorom budu vznikať kvalitne socialne sluzby ako odpoveď
na potreby ľudí odkazanych na pomoc inych.
 Veríme, ze ulohou sluzieb je reflektovať potreby klientov.
Sluzby
maju
stimulovať
samostatnosť,
vlastnu
zodpovednosť a dostojny zivot klientov.
 Veríme, ze optimalnym prostredím pre zivot je rodina a
komunita, a preto by klienti mali prijímať sociálne
sluzby v takomto prostredí.
 Veríme, ze kvalita zivota socialne znevyhodnenych skupín sa
moze zlepsiť iba vtedy, ak partnersky spolupracuju vsetci
zainteresovaní, napr. klienti, rodina, miestny úrad,
cirkev, statne organy, miestne firmy, miestni podnikatelia,
socialni pracovníci atď. a medzi skupinami funguje formalna
aj neformalna solidarita.

Zvyšujeme kvalitu života sociálne a zdravotne
znevýhodnených skupín
 aktívne vytvarame moderne terenne a ambulantne sluzby
a podporujeme rozvoj existujucich
 sprostredkujeme financnu podporu na rozvoj sluzieb
a kapacít MNO
Podporujeme reformy sociálneho systému
 spolupracujeme s mimovladnymi organizaciami a verejnou
spravou na tvorbe politík a legislatívnych navrhov
 modelujeme a tvoríme system socialnych sluzieb
 spajame a sieťujeme odborníkov a organizacie
 prinasanie nove temy a inovacie
Posilňujeme sociálnu súdržnosť obyvateľov Slovenska
 vytvarame partnerstva s podnikateľmi, ktorí maju moznosť
prostredníctvom nasej nadacie cielene a efektívne
nasmerovať svoju podporu organizaciam a jednotlivcom
 zvysujeme povedomie laickej a odbornej verejnosti
o moznostiach zivota znevyhodnenych a ohrozenych
socialnych skupín v komunite, komunitnych sluzbach,
filantropii a dobrovoľníctve.
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Nadácia SOCIA prostredníctvom finančnej podpory a vlastnými aktivitami ovplyvňuje zmeny sociálneho systému v prospech
najviac ohrozených sociálnych skupín obyvateľstva. Svoje služby poskytujeme s maximalnou efektivitou, bez budovania zbytocnej
byrokracie v procese pomoci inym. Nezamiename filantropiu s vlastnou propagaciou ani s neprimeranou propagaciou nasich partnerov.
7
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 Koncom januara sme dostali
14.1.2014) z nadacie VELUX
dlhodobeho projektu Rozvoj
Slovensku na roky 2014-2017.
predstavuje ciastku 994 020 €.

 Vernisaz vystavy fotografií Alana Hyzu: JEDNODUCHE
STASTIE alebo KED ZMENA MA ZMÝSEL sa konala 18.
novembra v Dome Matice slovenskej v Lucenci. 25 rokov po
získaní slobody a zasadnej zmeny v nasich zivotoch sme
mali prílezitosť ukazať akou zasadnou zmenou presli klienti
DSS Slatinka na ceste k svojej vlastnej slobode a ako ju so
vsetkym co prinasa prezívaju v kazdodennom zivote.

oficialny list (datovany
z Danska o podpore
vcasnej intervencie na
Celkova vyska podpory

 V ramci grantoveho programu Lienka pomoci sme rozdelili
doposiaľ najvyssiu ciastku pre terenne a ambulantne sluzby
pre seniorov z vynosu verejnej zbierky – 28 projektov sme
podporili sumou 50 000 €.

 19. decembra SOCIA pozvala clenov Platformy z Domova
domov na diskusiu s Janom Pfeifferom a na vianocnu
kapustnicu. Diskutovali sme o deinstitucionalizacii na
Slovensku a ako jej pomocť, vyuziť zdroje ktore mame
a budovať sieť ľudí az hnutie pre podporu tychto procesov.

 V 5. rocníku kampane STAROBA SA NAS DOTÝKA sme
v oktobri 2014 uviedli na Slovensku jedinecny inovatívny
darcovsky projekt prizeo.sk, v ramci ktoreho na podporu
projektov terennych a ambulantnych sluzieb pre
odkazanych seniorov prispievali darcovia z celeho sveta.

 V tejto vyrocnej sprave sme pouzili fotografie Alana Hyzu.

 Prostredníctvom 2% získanych od firiem zdruzenych
v Holandskej obchodnej komore ako aj v ramci podujatia
Annual Charity Dinner sme v minulom roku získali az
30 000 €. V spolupraci s Holandskou obchodnou komorou
sme tak mohli vyznamne podporiť obcianske zdruzenie
Navrat – konkretne sluzieb pre nahradne rodiny a pre
rodiny v kríze na vychodnom Slovensku.
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BLOKOVÝ GRANT PRE MVO A PODPORU PARTNERSTIEV
ŠVAJČIARSKO – SLOVENSKEJ SPOLUPRÁCE (2013-2015)
Blokovy grant Svajciarskeho financneho mechanizmu je
administrovany v spolupraci troch nadacií. Lídrom je Nadacia
EKOPOLIS, ktora je vo vzťahu k Uradu vlady SR a Svajciarskej
konfederacii zodpovedna za realizaciu Blokoveho grantu pre MNO
a riadi financne plnenie (vo vzťahu k vydavkom partnerov aj
poukazanie financií prijímateľom BG SFM). Karpatska nadacia a
nadacia SOCIA su partnermi nadacie EKOPOLIS v naplnaní jej
sprostredkovateľskej funkcie.

V dvoch vyzvach blokoveho grantu pre MVO v oblasti socialnych
sluzieb bolo podporenych celkovo 13 projektov. Este v roku 2013
dokoncili v Institute Krista Veľknaza realizaciu projektu Kvalitne
socialne sluzby v IKV. V roku 2014 boli uspesne ukoncene
projekty: Zdruzenie na pomoc ľuďom s mentalnym postihnutím
v SR (Cesty k samostatnosti), PRO REGION n. o. (Získavanie
odbornych a praktickych erudícií u zamestnancov a klientov
socialneho zariadenia), Navrat, obcianske zdruzenie (Partnerstvo
rodica a odborníka), Proti prudu, obcianske zdruzenie (Nota bene
– z ulice do zivota), Centrum Slniecko, n.o. („Partnerstvo“ −
najucinnejsí prostriedok v pomoci deťom so syndromom CAN,
CSA, deťom a rodinam v kríze, ktorym hrozí socialne vylucenie),
KASPIAN (Ucíme sa byť lepsí). V realizacií, aj keď uz v cieľovej
rovinke v roku 2015 pokracuju: Depaul Slovensko, n.o., Ano pre
zivot n.o., Unia materskych centier, Detsky fond Slovenskej
republiky, Relevant n.o. a Clovek v tísni, o.p.s.
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Projekty ukončené v roku 2013

Inštitút Krista Veľkňaza, projekt: Kvalitné sociálne služby v
IKV
V ramci projektu sa skolili pracovníci a vytvaral sa Program
zavedenia kvality v zariadeniach socialnych sluzieb v Zakovciach
a Ľubici, ďalsí pracovníci sa vzdelavali v oblastiach suvisiacich
s poskytovaním socialnych sluzieb. S klientmi sa realizovali
individualne rozvojove plany a zucastnovali sa aktivít na rozvoj
a udrzanie pracovnych zrucností.
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 zivot ľudí
s mentalnym postihnutím. Zameriavali sa na rozvoj zivotnych
zrucností formou treningovych programov a vytvorili Centrum
prípravy ľudí s mentalnym postihnutím na samostatny zivot.
Vyznamnym dosiahnutym cieľom je aj socialna integracia cez
realizaciu rehabilitacneho programu pre seniorov s mentalnym
postihnutím.

Návrat, občianske združenie, projekt: Partnerstvo rodiča a
odborníka
Cieľom projektu bolo posilniť rodicov ako partnerov podpory
dieťaťa, podnecovať odborníkov k vnímaniu rodica ako partnera
pomoci dieťaťu posobením na rodicov i odborníkov smerom k
zmene postojov (v zlozke kognitívnej, emotívnej i konatívnej).
Proti prúdu, občianske združenie, projekt: Nota bene - z ulice
do života
Proti prudu zvacsil rozsah svojich sluzieb o skupinovu a terennu
socialnu pracu a vzdelavací cyklus: rozvoj kľucovych kompetencií.
V ramci projektu vyskolili niekoľko ľudí bez domova na pracu
lektorov o problematike bezdomovectva a uskutocnovali 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 zvysovaniu kvality socialnych sluzieb opatrení SPODaSK pre oblasť prace s tyranymi, zneuzívanymi a
zanedbavanymi deťmi, rodinami v kríze a rodinami, ktorym hrozí
socialne vylucenie. Islo predovsetkym o zavedenie systemu
kvality poskytovania socialnych sluzieb v krízovych strediskach
ale aj vzdelavanie pracovníkov v oblastiach relevantnych pre
kvalitne poskytovanie sluzieb.
11
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KASPIAN, projekt: Učíme sa byť lepší
Pracovníci organizacie absolvovali akreditovane vzdelavania
a s podporou supervízie zvysovali kvalitu sluzieb nízkoprahovych
prgramov. V ramci projektu pripravili odbornu konferenciu so
zahranicnymi lektormi pre pracovníkov nízkoprahovych centier.
PRO REGION n. o., projekt: Získavanie odborných a
praktických erudícií u zamestnancov a klientov sociálneho
zariadenia
Organizacia v ramci projektu rekonstruovala priestory denneho
stacionara, teda vytvorili priestory pre pracovne dielne, zvysili
odbornosť pracovníkov v oblasti liecebnej rehabilitacie
a fyzioterapie pre potreby klientov ako aj získaním remeselnych
zrucností (kosikarstvo a hrnciarstvo) u 4 pracovníkov a 10
klientov DS Svetluska. Získane zrucnosti sa vyuzívaju a naďalej
budu v ramci strategie stabilizacie financovania zariadenia.

Projekty, ktoré ešte budú pokračovať v roku 2015

Depaul Slovensko, n. o., projekt: Pilotný projekt
nízkoprahových sociálnych služieb pre ľudí bez domova
Organizacia sa snazí o vytvorenie nízkoprahoveho modelu
socialnych sluzieb pre ľudí bez domova s ciastkovymi pilotnymi
projektmi zameranymi na rozvoj pracovnych navykov a na navrat
klientov do samostatneho bezneho zivota. Casť projektu je
venovana rekonstrukcii nocľaharne. Rekonstrukcia umozní
poskytovanie kvalitnejsích sluzieb jednotlivym skupinam
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 zvysovaniu kvality socialnych sluzieb a
posilneniu profesionality neziskovej organizacie v oblasti
komplexnej starostlivosti o rodiny a osoby ohrozene socialnym
vylucením. V ramci projektu sa uskutocnuje rekonstrukcia
a vybavenie zariadenia nudzoveho byvania pre obete domaceho
nasilia, poskytuje poradenstvo a terapeuticke programy ale
realizuju aj programy a vzdelavanie na zvysenie citlivosti
verejnosti voci fenomenu domaceho nasilia.
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Únia materských centier, projekt: Krok k samostatnosti
Projektovymi aktivitami chce Unia materskych centier
podporovať materske centra v regionoch aj vytvorením funkcie
regionalnych koordinatoriek, ktore budu spolu s MC vytvarať
akcne plany MC a regionalne plany. Pred samotnym vyberom
regionalnych koordinatorov rozvíjaju a posilnuju zrucností
cleniek materskych centier v oblasti komunitnej prace, zvysenie
potencialu prirodzeneho komunitneho zdroja akymi su materske
centra v procese predchadzania socialneho vylucenia zien na
materskej dovolenke. Z vyskolenych budu vybraní vhodní
kandidati na regionalnych koordinatorov.
Detský fond Slovenskej republiky, projekt: MIXklub
nízkoprahové centrum pre deti a mládež, MIXáčik
nízkoprahové rodinné centrum
Organizacia poskytuje otvoreny, bezpecny a podnetny priestor
ohrozenym deťom, mladym ľuďom a rodinam. Poskytuje pomoc
pri prekonavaní narocnych zivotnych situacií, vytvara podmienky
na zmysluplne travenie voľneho casu a vzdelavanie so snahou
obmedziť socialne vylucenie.

Relevant n. o., projekt: Pomáhajme lepšie a viacerým
Organizacia v ramci projektu dba o zvysovanie kvalifikacie
odbornych pracovníkov. Vyvíja aktivity na skvalitnenie
a systematizaciu programu socialnej inkluzie klientov (domov na
pol ceste) a snazí sa o spustenie novych sluzieb specializovaneho
socialneho poradenstva. Rozsiruju ponuku svojich sluzieb aj na
cieľovu skupinu seniorov o domacu opatrovateľsku sluzbu.
Člověk v tísni, o. p. s. - pobočka Slovensko, projekt:
Rozvíjame komunity
Zamerom organizacie v projektovych aktivitach je podporiť
proces komunitneho rozvoja prostredníctvom prevadzky
komunitnych centier vo vybranych lokalitach Presovskeho kraja.
V ramci komunitnych centier poskytuju voľnocasove, zaujmove
a vzdelavacie aktivity a socialne (pracovne a karierne)
poradenstvo. Pre svojich pracovníkov zabezpecuju vzdelavanie
a supervíziu.
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BLOKOVÝ GRANT NA PODPORU MVO - PROGRAM AKTÍVNE
OBČIANSTVO A INKLÚZIA (2013-2015)
EKOPOLIS plní ulohu sprostredkovateľa pre Fond Aktívne
obcianstvo a inkluzia v partnerstve s nasou nadaciou. Ulohou
nadacie je manazovať komponent rozvoja sluzieb v socialnej
oblasti.
Z 8 podporenych projektov (organizacií) dve organizacie uz aj
ukoncili ich realizaciu 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 konkretnej situacie v oblasti
implementacie procesov deinstitucionalizacie najma pre osoby
s mentalnym postihnutím. Na príklade BBSK (je partnerom v
projekte) a na príklade procesu DI v Norsku (zahranicny expert
ako inspiracia a zdroj pre Slovensko) navrhovali (vzorovu)
komunitu v slovenskych pomeroch, v ktorej by klienti byvalej
institucie (DSS) mohli ziť prirodzenym zivotom (typy podpornych
sluzieb, zamestnanie, byvanie, socialna podpora a voľny cas).
AUTISTI n.o., Ako sa v komunite rodí zmena,
schválená výška grantu: 36 695,16 €
Cieľom projektu bolo sieťovať pomahajuce organizacie a nastaviť
individualizovane typy sluzieb a pomoci pre rastucu cieľovu
skupinu ľudí s dusevnymi poruchami. Aktivitou projektu bol aj
vyskum barier/mozností uplatnenia ľudí s dusevnymi poruchami
v pracovnom zivote.
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V realizácii projektov ešte pokračujú:

Návrat, občianske združenie, Projekt ART
schválená výška grantu: 81 383,65 €
Cieľom projektu je priniesť z donorskej krajiny (Norsko)
specializovany program Agression Replacement Training.
Vyskolenych bude 21 trenerov a nasledne skupina 19 ďalsích
trenerov. Tento jedinecny trening je vyuziteľny pre siroky okruh
profesionalov pracujucich s rozlicnymi cieľovymi skupinami.
Získane zrucnosti nebudu vyuzívane len pracovníkmi Navratu, ale
aj sirokym okruhom ďalsích profesionalov z inych organizacií.
Posobnosť projektu je celoslovenska. Uloha zahranicneho
partnera je kľucova, jeho naklady predstavuju takmer 50 %
schvalenej sumy.
OZ Vagus, Domec,
schválená výška grantu: 79 853,01 €
Cieľom projektu je sprevadzkovať nízkoprahove (urcene 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 zije najvacsí pocet ľudí bez domova v pocte 3500 –
4500. V dennom centre budu vykonavať cielene specializovane
aktivity zamerane na dlhodobu socialnu inkluziu takychto ľudí,
ale bude sa poskytovať aj „prva pomoc “ pre ľudí, pre ktorych je
navrat do majoritnej spolocnosti dlhym procesom. Zahranicny
partner z Norska (Salvation Army Norway) bude uciť nasich

odborníkov, ako zapajať lokalne komunity do procesov inkluzie
ľudí bez domova, na príkladoch dobrej alebo menej dobrej praxe
v Oslo.
OZ Drahuška a my, Krajné:, Sme samostatnejší
schválená výška grantu: 46 692,36 €
Cieľom projektu je osamostatnovanie mladych ľudí s autizmom,
ktorí presli vzdelavacím procesom, ale v sucasnosti ich potrebami
je najsť si pracovne uplatnenie a samostatne byvanie. Mala
komunita v Krajnom buduje male komunitne zariadenie pre
tychto klientov. Norsky partner ma pomocť organizacii
s vytvorením a implementaciou individualnych planov 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 novych programov do prace
odborníkov tejto osvedcenej organizacie, posobiacej v oblasti
sluzieb pre obete domaceho nasilia. Nove preventívne programy
maju za cieľ obnoviť rodinne prostredie, pomocť pachateľom
domaceho nasilia restrukturalizovať svoje spravania a
v konecnom dosledku prispieť k prevencii separacie detí od
rodicov. Posobnosť projektu je v regione Kysuc a sirsieho okolia
Ziliny.
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Člověk v tísni, o.p.s., pobočka Slovensko, Efektívne sociálne
služby
schválená výška grantu: 70 376,74 €
Cieľom projektu je posilniť 5 komunitnych centier v romskych
osadach Sverzov, Doľany-Roskovce, Petrovany, Spisske Podhradie
a Presov lokalita „Tehelna“. MNO vykonava cinnosti v oblasti
individualneho cieleneho poradenstva pre romskych obyvateľov.
(individualne
rozvojove
plany,
karierne
poradenstvo,
nízkoprahove denne centra, dobrovoľnícke peer-programy v
spolupraci so studentmi VS, sieťovanie sluzieb).
ZPMP v Petržalke, PSC Impulz, Spoločne za prijatie
schvalena vyska grantu: 71 965,63 €
Cieľom projektu je podpora inkluzie dospelych ľudí s mentalnym
postihnutím
formou ich zapojenia ako trenerov „zdravej
populacie“ v spolupraci so strednymi, vysokymi skolami. Dalsím
inovatívnym prvkom je profesionalizacia prace 8 chranenych
dielní (Barlicka Presov, Ayrton Prievidza, Jazmín Handlova, Dom
Svitania Jakubov, Impulz Petrzalka, Krídla Bratislava, Andreas,
Sanca pre nechcenych Dubravka), kde v spolupraci s
profesionalnymi dizajnermi, vytvarníkmi a odborníkmi z oblasti
predaja vytvoria nove portfolio vyrobkov a nastroje na získanie
odbytu.
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GRANTOVÝ PROGRAM LIENKA POMOCI

Zamerom programu LIENKA POMOCI je rozsíriť a skvalitniť
terenne a ambulantne socialne sluzby pre seniorov a podporiť
zavedenie novych sluzieb. Program je financovany z vynosu
verejnej zbierky Lienka pomoci, ktoru nadacia kazdorocne
organizuje. O financnu podporu sa v roku 2014 mohli uchadzať
zriaďovatelia alebo prevadzkovatelia terennych a ambulantnych
sluzieb pre seniorov: mimovladne organizacie, neziskove
organizacie poskytujuce verejno-prospesne sluzby, obcianske
zdruzenia, ucelove zariadenia cirkvi, Slovensky Cerveny kríz a o
obce a mesta a nimi zriadene organizacie v sídlach do 5000
obyvateľov.

Podporene organizacie a obce pomahaju seniorom v
domacnostiach alebo poskytuju ambulantne sluzby. Viac
informacií o podporenych projektoch je k dispozícii na webovej
stranke 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

Vynos zbierky bol oproti predchadzajucemu roku viac ako
dvojnasobny a nadacia tak mohla z Fondu Lienka pomoci rozdeliť
sumu 50 000 €. Sumu sme rozdelili medzi 28 projektov roznych
organizacií. Sesť z podporenych projektov realizuju male obce s
poctom obyvateľov menej ako 5 000. Projekty su zamerane na
zvysovanie kvalifikacie opatrovateliek, nakup rehabilitacnych
pomocok, specialne vybavenie aut prepravnej sluzby, skvalitnenie
alebo zavedenie novej sluzby. Casť penazí je urcena na nakup
pomocok, ktore su urcene na zapoziciavanie.
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Hlavnym cieľom programu ING Sanca pre deti je zvysiť kvalitu
vzdelavania integrovanych ziakov v prostredí beznej skoly.
Grantova vyzva v roku 2013 bola zamerana na cinnosti
poradenskych organizacií (CPPPP a CSPP), ktore vedu ku
kvalitnejsej integracií ziakov so zdravotnym znevyhodnením,
poruchami ucenia a poruchami spravania. A to najma na aktivity
suvisiace s pracou s integrovanym ziakom, skupinove stretnutia,
podporne sluzby pre uciteľov a rodicov (rodiny), ďalsí odborny
rast odbornych pracovníkov... Projekty sa realizovali v roku 2013
– 2014. Suma 40 045,40 Eur bola rozdelena medzi 20 projektov.

tohto druhu. Aj negativisticky rodic, ktory prisiel na stretnutie
pod tlakom partnera konstatoval, ze je rad, ze napokon prisiel.
Tesíme sa z toho, ze rodicia lepsie rozumeju svojim deťom a aj
spolupraca rodiny s nami (s poradnou) je teraz pre vsetky strany
prínosnejsia. Rodicia su motivovaní k praci s dieťaťom (so
znevyhodnením – poruchy ucenia, spravania, ....)
Podobne skupinove stretnutia rodicov skusili aj inde, avsak
rodicia uprednostnili individualne konzultacie. Uvítali ale
moznosť intenzívnejsej spoluprace a pomoci zo strany poradne.

Z dobrych skuseností z projektov vyberame z priebeznej spravy
jedneho Centra specialno-pedagogickeho poradenstva. Cieľovymi
skupinami boli deti, rodicia, pedagogovia skol, ale aj odborní
pracovníci poradne.
Veľmi pozitívne hodnotíme zavedene stretnutie rodicov – nielen
pre teoreticke vedomosti, ktore mohli na tomto stretnutí získať,
ale hlavne pre pocit spolupatricnosti a zdieľanie problemov, ktore
sa na stretnutí vytvorilo celkom spontanne. Potreba rodicov po
kontakte a zdieľaní problemov bola veľmi silna, navzajom si
odovzdavali informacie, skusenosti, dolezity bol pre nich prejav
pochopenia ale hlavne pocit, ze nie su sami, ktorí maju problemy
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Pomoc rodinam v ťazkej zivotnej situacii realizujeme od roku
2010. Financne príspevky boli rodinam a dvom organizaciam
ucelovo poskytnute aj v roku 2014 a prispeli najma k
predchadzaniu separacii dieťaťa od rodicov. Sme radi, ze stabilny
prispievateľ a iniciator tohto maleho fondu Andrej Jankuliak
prispel aj tento rok sumou 3000 €. Prostredníctvom obcianskeho
zdruzenie Navrat a dvoch ďalsích organizacií sme podporili
priamo 6 a nepriamo ďalsích 20 rodín 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...“
Vynatky z mailov, ktore sme dostali od podporenych rodín
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KOMUNITNÉ
SLOVENSKU

SLUŽBY

A

DEINŠTITUCIONALIZÁCIA

NA

V roku 2014 sme pokracovali v spolupraci s Open Society
Foundations – Mental Health Initiative a organizaciami, ktore sa
pridali k neformalnemu zoskupeniu Platforma za komunitne
sluzby — Z Domova domov.
Nase aktivity sa sustredili hlavne na monitorovanie príprav
cerpania financnej podpory zo strukturalnych fondov EU v rokoch
2014 – 2020. Bolo potrebne ustraziť, aby sa nezopakovala
situacia, keď hlavna podpora v socialnej infrastrukture smerovala
do veľkokapacitnych zariadení. Slovenska republika si musí
dostať svoje verbalne nastavenie na podporu komunitnych
sluzieb aj presmerovaním financií. Zda sa, ze v tejto oblasti zatiaľ
nemal ani jeden minister dostatok odvahy radikalne riesiť system
financovania socialnych sluzieb. Do buducnosti sa obavame, ze
taktika sucasnej vlady, financovať terenne sluzby cez EU fondy, je
slepou ulickou.

Partnerska dohoda medzi Slovenskou republikou a Europskou
komisiou bola podpísana v juni 2014 a operacne programy, ktore
su relevantne pre nasu oblasť (Ľudske zdroje a Integrovany
regionalny operacny program), schvalila EK v decembri. Mozeme
konstatovať, ze v obidvoch operacnym programoch je jasne
zadefinovana podpora pre DI a otvorena cesta pre podporu
komunitnych sluzieb.
V ramci mechanizmu implementacie IROP budu dolezitou
sucasťou aj Regionalne integrovane uzemne strategie, ktorych
vypracovaním boli poverene jednotlive samospravne kraje. Pocas
roka sme ponukli spolupracu jednotlivym samospravnym krajom
– aktívne sa nam podarilo spolupracovať s 2 krajmi. Príprava
tychto strategickych materialov ukazala, ze jednotlive kraje
nepochopili podstatu partnerskeho prístupu – strategiu ponímaju
ako svoju vlastnu, nie vsetkych akterov v ramci regionu.
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Dalsia oblasť nasich aktivít bola zamerana na zviditeľnovanie
a podporu komunitnych sluzieb.
Hlavnou víziou je podporiť inkluziu obcanov so specifickymi
potrebami. S tymto zreteľom sme uskutocnili viacero stretnutí,
workshopov ci medzinarodnu konferenciu v spolupraci so
SocioForom a EASPD.
V polovici roku 2014 sa konecne zacalo s realnymi aktivitami
v ramci narodneho projektu Podpora deinstitucionalizacie
a transformacia systemu socialnych sluzieb. SOCIA uz nemohla
byť angazovana aj partner, ale nove vedenie IAZaSI nas oslovilo
k spolupraci ako fyzicke osoby. Nad ramec mozností narodneho
projektu sme sa snazili byť podporou pre riaditeľov zapojenych
zariadení, specialne Slatinky, DSS Adamovske Kochanovce, DSS
Okoc a ciastocne aj CSS Strazske. Pripravili sme pre nich
zahranicne navstevy do Maďarska a do Chorvatska.

Veľkou sucasťou nasich aktivít bola celorocna príprava
dokumentarneho projektu Jednoduche sťastie. Ten vznikol vďaka
spolupraci s dokumentaristkou Danielou Meressa Rusnokovou
a fotografom Alanom Hyzom. Z dlhodobych pobytov v Lucenci
pocas celeho roka vznikol 30 minutovy dokumentarny film a tiez
subor fotografií Alana Hyzu, ktore zachytavaju zmenu zivota
klientov, ktora nastava vďaka procesu deinstitucionalizacie v
Domove socialnych sluzieb Slatinka v Lucenci. Koncom roka sme
z fotografií a vypovedí osobností, ktore sprevadzali Slatinku pri jej
zmenach, pripravili aj skvelu publikaciu. Vystavu sme
prezentovali prvykrat na verejnosti v novembri v Lucenci.
Na podporu pozitívnej propagacie sme spolupracovali aj na
kratkom filme o Dusanovi zo Ziliny ci viacerych kratkych
rozhovorov z Jasidielní. Vsetky tieto filmu su prístupne na nasom
vimeo kanaly.
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ROZVOJ VČASNEJ INTERVENCIE NA SLOVENSKU (RVIS)
Uz vo Vyrocnej sprave 2013 sme naznacili moznosť perspektívy
spoluprace s nadaciou VELUX z Danska. To nam nadacia písomne
potvrdila listom zo 14. januara. Od apríla sme mohli teda oficialne
zacať realizovať projekt Rozvoj vcasnej intervencie na Slovensku.
Cez projekt RVIS mame zamer:
 podporiť vznik a rozvoj troch modelovych centier vcasnej
intervencie,
 zmapovať sluzby vcasnej intervencie/ranej starostlivosti
pre rodiny so zdravotne znevyhodnenym dieťaťom
v rezorte skolstva, zdravotníctva a socialnych vecí,
 navrhnuť nutne zmeny v legislatívnej, organizacne,
financnej a metodickej oblasti vo vcasnej intervencie
Pocas minuleho roku sa nam podarilo zostaviť expertnu skupinu
projektu z odborníkov z rezortu skolstva, socialnych vecí
a zdravotníctva (prof. Zibolen, prof. Susterova, Dr. Sedlakova, Dr.
Ticha, Dr. Cangar), ktorí kontinualne pracovali na zostavení SWOT
analyzy v oblasti sluzieb vcasnej intervencie.

Dalej sme vyhlasili otvorenu vyzvu pre vychodne Slovensko,
prostredníctvo ktorej sme hľadali partnera projektu v tomto
regione. V Ziline a v Bratislave sa nam podarilo najsť partnerov
priamym oslovením konkretnych odborníkov a organizacií.
V zavere roku boli teda zriadene 3 nove neziskove organizacie –
Centrum vcasnej intervencie v Bratislave, Presove a Ziline
s novymi spravnymi radami a riaditeľkami, ktore boli zodpovedne
za zostavenie tímov (4-6 odborníkov).
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 povazujeme v tomto období pre nas za kľucovy,
nakoľko zavadza novu a na „trhu“ absentujucu socialnu sluzbu
vytvara 15 novych pracovnych miest v socialnom rezorte je
dlhodoby – od apríla 2014 az do septembra 2017 sieťuje
odborníkov z troch rezortov a moze prispieť k prelomeniu
neslavneho „rezortizmu“ v tejto oblasti, participuju na nom
ciastocne 6 pracovníci nadacie SOCIA celkovy príspevok z nadacie
VELUX predstavuje ciastku 994 020 EUR. Sme veľmi vďacní
nadacii VELUX z Danska za tuto vyznamnu podporu.
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SPOLUPRÁCA SO SOCIOFÓROM

SocioForum je nezavisla platforma mimovladnych neziskovych
organizacií, ktore posobia v socialnej, humanitarnej a zdravotnej
oblasti.

Za vydatnej dobrovoľníckej podpory zamestnancov nadacie
a ostatnych clenov a cleniek vyboru realizovalo SocioForum viacero
aktivít:
 vypracovalo vyzvy
predstaviteľom statnych organov
a samospravy
 pripomienkovalo programove dokumenty
 zastupovalo svojich clenov v poradnych vyboroch a pracovnych
skupinach
 organizovalo socialne konferencie s workshopmi (konferencia
SocioFora a Forum poskytovateľov sluzieb – EASPD)
 angazovalo sa v ramci clenstva v medzinarodnych (EASPD) aj
narodnych (Koalícia pre deti) organizacií.

Podrobnejsí prehľad aktivít SocioFora v roku 2014 najdete v jeho
vyrocnej sprave na www.socioforum.sk.
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ZVYŠOVANIE TRANSPARENTNOSTI NEZISKOVÉHO SEKTORA

Urad splnomocnenca vlady SR pre rozvoj obcianskej spolocnosti
pri Ministerstve vnutra SR zacal realizovať narodny
projekt „Zvysovanie transparentnosti neziskoveho sektora a
kvality sluzieb poskytovanych neziskovymi organizaciami cez
mechanizmus
akreditacie
mimovladnych
neziskovych
organizacií“. Projekt sa realizuje od marca 2014 do konca roku
2015.
Cieľom projektu je vytvoriť objektívny a transparentny system
akreditacie mimovladnych neziskovych organizacií a zabezpeciť
tak vyssiu mieru transparentnosti, profesionality, kvality
ľudskych zdrojov a kvality sluzieb MNO, ako aj zlepsenie
predpokladov pre efektívny manazment verejnych financií na
strane poskytovateľov i prijímateľov.
Vystupom projektu bude novy system akreditacie MNO v
elektronickej podobe, vyuzívajuci datove informacne systemy
dostupne v registroch a v inych databazach verejnej spravy,
pricom by mal byť publikovany ako Open Data. Verejna sprava a
MNO budu schopne efektívne vyuzívať tento system vo svojej
praxi, ako na ucely klasifikacie ziadateľov o verejne prostriedky
z hľadiska ich transparentnosti a vykonnosti, tak aj na ine ucely,
napr. informacne, resersne, kontrolne, sumarizacne, ci pre
celkovy prehľad o prijímateľoch verejnych zdrojov.

Aktivity a vystupy projektu budu sluziť zastupcom mimovladnych
neziskovych organizacií, grantovych nadacií a zastupcom verejnej
spravy. Pritom mimovladne neziskove organizacie, ktore nebudu
vyuzívať alebo nebudu chcieť vyuzívať na svoju cinnosť verejne
zdroje, nebudu negatívne ovplyvnene existenciou systemu.
Viac o doposiaľ dosiahnutych vysledkoch najdete na http://
www.tretisektor.gov.sk/tvorba-otvoreneho-informacnehosystemu-analyzy-navrh-modelu-a-zaznamy-zo-stretnuti-scielovymi-skupinami/
Urad splnomocnenca usiluje pri realizacii projektu o naplnenie
princípov partnerstva, preto projekt realizuje v spolupraci
s kľucovymi
organizaciami,
ktore
plnia
podporne
a infrastrukturne funkcie pre obciansku spolocnosť a neziskovy
sektor - Centrum pre filantropiu, n.o., SOCIA - nadacia na podporu
socialnych zmien, Partners for Democratic Change Slovakia, o.z. a
1. Slovenske neziskove servisne centrum, o.z.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Europskeho
socialneho fondu v ramci Operacneho programu Zamestnanosť a
socialna inkluzia.
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KAMPAŇ STAROBA SA NÁS DOTÝKA
A VEREJNÁ ZBIERKA LIENKA POMOCI
Kampan STAROBA SA NAS DOTÝKA sa po viac ako piatich rokoch
prace stala nasim milovanym dieťaťom, ktore s pribudajucim
vekom vyzaduje stale viac nasej pozornosti a starostlivosti.
Pozitívne je, ze uz zbierame ovocie nasej vytrvalosti: kampan
a znacka Lienka pomoci su oveľa znamejsie, pozitívne vnímane
a povazovane za pravidelnu, stabilnu a doveryhodnu aktivitu
v ramci tretieho sektora. Uz nemusíme vysvetľovať kto sme, co
robíme a s akymi vysledkami, mame dobre rozbehnutu
spolupracu s partnermi, mediami a dobrovoľníkmi.
Cítili sme, ze piaty rocník kampane si ziada nieco nove.
Kazdorocne sa v spolupraci s agenturou Creative Department
snazíme priniesť inovatívne riesenia v oblasti fundraisingu
a preto sa Lienka pomoci ako jedina zbierka v Strednej Europe
spojila so svetovou inovatorskou online fundraisingovou
platformou - prizeo.com. Jej slovenska mutacia - prizeo.sk sa stala
prvou lokalnou aktivitou tohoto globalneho charitatívneho
portalu. Na Slovensko tak priniesla uplne iny, doposiaľ
nepouzívany princíp charitatívneho darcovstva.

Naplnili sme tak posolstvo tohto rocníka, STARAT SA JE VÝHRA,
pretoze kazdy, kto touto formou prispel na LIENKU POMOCI
mohol vyhrať neopakovateľny zazitok: vylet za Dominikou
Cibulkovou na Australian Open 2015. Vyherkyna bola zo San
Francisca, vylet si veľmi uzila a my sme mohli konstatovať, ze
LIENKA POMOCI JE SVETOVA!
Verejnu zbierku v uliciach sme zrealizovali s pomocou 479
dobrovoľníkov SCK, Domky a studentov strednych skol v 31
mestach na uzemí celeho Slovenska. Vynos verejnej zbierky zo
vsetkych jej foriem (dary na ucet, mobilna zbierka, prizeo.sk
a zbierka v uliciach) predstavoval ku koncu roka 2014 sumu 26
tisíc €. Celkovy vynos k 31.3.2015 bude pouzity prostredníctvom
grantovej vyzvy na podporu projektov terennych a ambulantnych
sluzieb pre odkazanych seniorov.
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AKTIVITY ZAMERANÉ NA TVORBU ZDROJOV NADÁCIE | Dve percenta | Spolupraca s HOK

DVE PERCENTÁ

SPOLUPRÁCA S HOLANDSKOU OBCHODNOU KOMOROU

Z asignacie dani z príjmov sme získali prevazne od pravnickych
osob celkovu sumu 97 171 €, co predstavuje narast o takmer
7500 € oproti minulemu roku.

V roku 2014 sme z prostriedkov HOK podporili rozsírenie
a skvalitnenie sluzieb pre seniorov zijucich v Betanii v Bratislave.
Vzniklo tak 6 novych miest pre zdravotne ťazko znevyhodnenych
starsích ľudí. Sucasťou projektu bola aj tvorba kalendara – ktory
zachycuje umelecku tvorbu klientov.

Najvacsiu ciastku asignovala uz tradicne ING ZP 33 842 €,
nasledovali firmy zdruzene v HOK viac ako 19 500 €, tretia
v poradí bola svedska firma SCA v sume 18.800 € a firma
Heineken nam asignovala 10 000 €. Anonymní asignatori
podporili nase projekty ciastkou 15 000 €.
Sme radi vyznamnemu narastu asignovanych prostriedkov zo
spolocnosti SCA Hygiene Products ako aj od anonymnych
podporovateľov.

V ramci spoluprace s Holandskou obchodnou komorou sme
získali v priebehu roka 30 000 €, presne 19 500 € z 2 % firiem
aktívnych v ramci komory a 10 500 € v ramci akcie Annual
Charity Dinner v mesiaci novembri. Uvedene prostriedky
podporia obcianske zdruzenie Navrat – konkretne sluzby pre
nahradne rodiny a pre rodiny v kríze na vychodnom Slovensku.
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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.“

Dusan Quis
byvaly generalny riaditeľ ING Zivotnej poisťovne, a.s.
a predseda dozornej rady nadacie SOCIA
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Príjmy

Prehľad o príjmoch a výnosoch nadácie podľa zdrojov
a pôvodu v €

Príjmy

Verejné zdroje:

Výnosy

Nadácie a inštitúcie:
FOSI (Fundation Open Society Institute)- III.

Výnosy

2 % z daní

97 171

78 721

AOI NFM – Manazment

16 467

22 584

AOI NFM – Projekty

13 853

283 185

BG SFM pre MVO

17 770

17 770

44 380

52 662

MV SR

9 300

18 986

2 661

2 661

MZV SR

29 520

29 520

450

450

Verejná zbierka Lienka pomoci:

55 379

52 769

EASPD

0

2 773

European Social Network, GB

0

658

3 000

3 650

Nadacia VELUX

223 068

72 142

D. Mikula

400

400

Nadacia Orange

3 400

3 400

iní

122

122

O.Z. Vcelí dom

0

634

Ine

0

2 310

942

954

1 728

1 853

12 033

346

FOSI (Fundation Open Society Institute)-refaktur.
nakladov
Fond GSK

Dary od fyzických osôb:
Ing. Jankuliak

Služby, predaj tovaru
Reklama, konferencne poplatky a predaj publikacie
Finančné príjmy

Obchodné spoločnosti:
ING Bank, N.V., pobocka zahranicnej banky
GEFCO Slovakia s.r.o.
Holandska obchodna komora (HOK)
Slovak Telekom, a.s.

15 475

15 475

7 500

7 500

12 000

12 000

0

1 134

Bankove uroky, uroky z TU a urok z pozicky
Vynosy z cennych papierov - vyplatenie ZMENKÝ

Aktivácia vnútroorganizačných služieb
Cena prace dobrovoľníka

33

SPOLU

0
566 619

1 752
686 411
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Celkove naklady v clenení na spravu nadacie a projektovu cinnosť v €
Správa Projektová Poskytnuté
nadácie
činnosť príspevky
Ochrana a zhodnotenie
majetku
Propagacia verejnoprospes.
ucelu nadacie - kampan a
zbierka

Prevadzka nadacie

2 194

2 095

4 289

306

81 460

81 766

11 250

104 517

115 767

0

0

11
4 796

12 677
81 598

12 688
86 394

3 375

2 130

5 505

Odmena za vykon funkcie
spravcu

Cestovne
Mzdove naklady
Ine naklady na ostatne cinnosti spojene s prevadzkou
Poskytnute príspevky
PO a FO
SPOLU
Daň z príjmu
SPOLU NÁKLADY
% -ny podiel nákladov
na správu z celkových
nákladov

Porovnanie schváleného rozpočtu
na správu nadácie:

Spolu

0
21 932

3,22%

Ochrana a zhodnotenie majetku
Propagacia verejnoprospesneho
ucelu nadacie
Prevadzka nadacie
Odmena za vykon funkcie spravcu
Cestovne
Mzdove naklady
Ine naklady na ostatne cinnosti spojene s prevadzkou
SPOLU

375 578 681 987
4 255
686 242

96,78

skutočnosť

rozdiel

2 000

2 194

-194

2 000

306

1 694

16 000
2 000
1 000
3 000
4 000
30 000

11 250 4 750
0 2 000
11
989
4 796 -1 796
3 375

625

21 932 8 068

Planovane vydavky na spravu ako celok neboli prekrocene.
Osobne naklady boli prekrocene z dovodu zmeny v legislatíve a
povinnosti zauctovať ocenenie prace dobrovoľníka, oceneneho
podľa zakona o minimalnej mzde. Mierne prekrocenie
planovanych vydavkov na ochranu a zhodnotenie majetku bolo
zaprícinene vacsou opravou motoroveho vozidla.

375 578 375 578
284 477

plán

100%
Nadacia nevytvarala v roku 2014 ziadne nadacne fondy.

Rozpocet nadacie na rok 2014 bol prerokovany a schvaleny na
zasadaní Spravnej rady dna 13.5.2014.
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Hospodársky výsledok nadácie
Nadacia dosiahla v roku 2014 cisty zisk vo vyske 169,75,- €, ktory
bude zauctovany k 1. dnu nasledujuceho roka na ucet Rezervneho
fondu.
Investovanie finančných prostriedkov
Nadacia investovala financne prostriedky do dlhodobych CP,
termínovanych vkladov a do poskytnutych financnych vypomocí .
Z tychto financnych prostriedkov sme v roku 2014 dosiahli zisk
vo vyske 2.158,- €.
Pohľadávky a záväzky
Celkove pohľadavky boli vo vyske 31.024,- € a zavazky vo vyske
23.832,- €.
Informácie o organizačnej zložke v zahraničí
Nadacia nema organizacnu zlozku v zahranicí.

Poskytnuté príspevky iným PO a FO - spolu 375.578 €
(vratane verejnej zbierky + podielu zaplatenej dane - 2%,
vsetko v €)
Podpora rodinám – spolu 3.650€
1.
Cez o.z. Navrat:
2.
Priamo rodinam: p. Stofanova
p. Zelienka

2.900,300,450,-

Poskytnuté príspevky iným PO – spolu 321.928 €
1.
Program LION – ING Sanca pre deti (MS, ZS
a Specialnopedagogicke poradne)
2.
Betania, neziskova organizacia
3.
Centrum podpory Transformace Praha CR
4.
OZ Poznanie
5.
ZSS VINICKÝ Nitra
6.
ZSS Antonius Sladkovicovo
7.
ZSS VEK NADEJE
8.
ZSS a DSS PARK Cadca
9.
Iskierka nadeje SD n.o. Trencín
10. DD a DSS Martin
11. Pohoda seniorov n.o. Galanta
12. Neziskove organizacie v ramci projektu AOI NFM

6.883,22.000,499,226,2.000,1.800,2.500,890,550,730,666,283.184,-
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Poskytnuté príspevky z Verejnej zbierky Lienka pomoci
—spolu 50.000,- €
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

SCK Senica
2.500,SCK Presov
3.000,Centrum pomoci Kalna n.o., Kalna nad Hronom
2.850,Kosicka organizacia vozíckarov – Nezavisly zivot, Kosice
3.000,ADOS Bratislavska arcidiecezna charita, Bratislava
1.210,Arcidiecezna charita Kosice
1.900,Spisska katolícka charita - ADOS Charitas, Dolny Kubín
900,Spisska katolícka charita - ADOS Charitas, Liptovsky Mikulas
900,Spisska katolícka charita – Dom Chartitas Blahoslavenej Zdenky
Schellingovej, Namestovo
1.570,SCK Ziar nad Hronom
1.700,Slovensky zvaz telesne postihnutych, Krajske centrum Kosice
1.430,Obec Soltyska
3.500,Diecezna charita Zilina
2.500,Unia nevidiacich a slabozrakych Slovenska, Bratislava
2.000,SLUHA, o.z. Stara Tura
3.478,Obec Brutovce
1.000,Obec Dubník
400,-

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
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Obec Orovnica
700,SCK Nitra
1.220,Obec Spissky Hrhov
1.000,SCK Humenne
1.250,Obec Moravany
1.897,Diecezna Charita Roznava
2.770,SCK Roznava
1.200,Centrum socialnych sluzieb KA, Krupina
800,Domov dochodcov Streda nad Bodrogom
2.000,Krajske centrum nepocujucich ANEPS Zilina
500,Slovensky Cerveny kríz - ustredny sekretariat, Bratislava
2.825,-

ĽUDIA NADÁCIE SOCIA | Správna rada | Dozorná rada

SPRÁVNA RADA

DOZORNÁ RADA

Jaroslav Vittek
predseda spravnej rady
ING Bank

Dušan Quis
predseda Dozornej rady
ING Zivotna poisťovna
(v zavere roka ukoncil svoje posobenie na poste predsedu DR)

Soňa Holúbková
Rada pre poradenstvo v socialnej praci, pobocka Zilina
Andrej Jankuliak
Anja s.r.o
Simona Bubánová
Creative Department

Helena Jurenová
audítorka v.v.

Gabriela Kroftová
1. narodna aukcna spolocnosť, s.r.o.

Vladimír Labáth
Katedra socialnej prace na Pedagogickej fakulte UK
Thomas van der Ven
cestny clen spravnej rady
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ĽUDIA NADÁCIE SOCIA | Pracovníci

PRACOVNÍCI
PhDr. Helena Woleková, PhD.
spravkyna nadacie
Mgr. Vladislav Matej
riaditeľ nadacie a manazer projektu Vcasnej intervencie
Mgr. Martina Petijová
koordinatorka Charitatívneho fondu LION a projektova manazerka
Blokoveho grantu SFM a Programu AOI SS v ramci Blokoveho grantu
EEA pre MVO
Božena Paulenová
uctovnícka a financna asistentka Blokoveho grantu SFM a Programu
AOI SS v ramci Blokoveho grantu EEA pre MVO, financna manazerka
projektu Vcasnej intervencie
Mgr. Mária Machajdíková
koordinatorka projektu ÝES for DI
Mgr. Marcela Zacharová, M.Ed.
socialna pracovnícka, expertka pre oblasť vcasnej intervencie
Bc. Magdaléna Hollá
projektova asistentka projektu Vcasnej intervencie
Mgr. Vilma Vitteková
manazerka pre komunikaciu
Lienka pomoci

a manazerka grantoveho programu
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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
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