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Sociálna oblasť 4.0
V roku 2015 sa vo svete coraz viac zacalo sklonovať meno blíziacej sa 4. priemyselnej
revolucie, nazyvanej aj Priemysel 4.0. Ide o zavadzanie inteligentnych produkcnych systemov
novej generacie s robotmi a ďalsími technologiami s prvkami umelej inteligencie. Nejde
o vzdialene sci-fi, ale o vznik kyber-fyzickych systemov po roku 2020. Zatiaľ co priemysel
naplno vyuzíva a zavadza neuveriteľne inovacie aj na Slovensku – nove trendy, alebo ak
chcete inovacie, sa socialnemu rezortu zďaleka vyhybaju. Hovorím o zavadzaní novych
postupov v socialnych sluzbach, o princípoch a metodach, ktore su v inych krajinach uz
davno overene a funguju.
Uvediem len dva konkretne prípady. Skandinavsky model housing first – uplatnovany najma
pre ľudí, ktorí stratili byvanie. Dlhodobym sledovaním je potvrdene, ze je efektívnejsie, ale
paradoxne aj ekonomicky vyhodnejsie, poskytnuť ľuďom z ulice realne byvanie (obdoba
nízkonakladovych socialnych bytov) v kombinacii s podpornou socialnou sluzbou. Na
Slovensku vsak neexistuju ani zakladne sluzby pre ľudí bez domova, resp. stat/samosprava aj
to malo vybudovane neziskovymi organizaciami podporuje len okrajovo. Pritom mozno
budujeme system, ktory efektívny nebude, lebo vieme, ze najlepsie funguje housing first.
Nadej vsak je, lebo mladí profesionali v OZ Vagus, OZ Proti prudu a ďalsích MNO tieto
informacie maju. Sme hrdí, ze sme mohli v ramci Programu Aktívne obcianstvo a inkluzia
podporiť niektore z nich.
Služba včasnej intervencie. Je dlhodobými výskumami potvrdené, že poskytnutie
vcasnych, dostupnych a odbornych sluzieb pre rodiny, ktorym sa narodí dieťa so zdravotnym
postihnutím, je efektívne nielen z hľadiska dlhodobych ziskov pre samotne dieťa, ale aj pre
verejne financie. Tvorcovia verejnych politík uplne ignoruju evidentne financne benefity
rozvoja vcasnej intervencie. Rozsiahly vyskum v USA(1) hodnotil 20 programov vcasnej
intervencie a preukazal, ze z kazdeho dolara investovaneho do sluzieb vcasnej intervencie sa
spolocnosti vrati spať cista hodnota v rozsahu 1,26 - 17,07 USD. Platí priama umera, cím viac
prostriedkov je vynalozenych do vcasnej intervencie, tym vyssia hodnota sa vrati spolocnosti.
Sme veľmi hrdí na to, ze sa nam v priebehu minuleho roka podarilo otvoriť prve tri centra
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vcasnej intervencie a uskutocniť prípravne prace na zriadenie ďalsích dvoch centier
v priebehu roka 2016.
Zavadzať fungujuce inovatívne modely v socialnej oblasti na Slovensku je veľmi
pracne a aj frustrujuce. Na druhej strane casto stoja ľudia v rozhodovacích pozíciach,
ku ktorym sa informacie o modernych trendoch este nedostali. Alebo bohorovne
tvrdia, ze to u nas nebude fungovať. Pritom budu stale presviedcať, ze
v modernizovanych budovach stoviek ustavnych zariadení najdu klienti to, co
potrebuju. Postarame sa o vas. Dame vam istotu. To nie su hesla politickej strany, to je
realita socialneho systemu na Slovensku. Bohorovnosť takychto vyhlasení ma dve
vazne trhliny: nie je dostatok miest pre vsetkych a niektore klientske skupiny uz
odmietaju zastarane sluzby budovane v minulom storocí (a dokonca aj tisícrocí).
V sulade s heslom vš etko zle je na niečo dobre je tato situacia mozno dobrym
vychodiskom pre radikalnejsiu zmenu pre zavadzanie inovacií aj v socialnej oblasti.
Ujovia a tety vo verejnej sprave, zobuďte sa, zijeme uz v 21. storocí! Nasi
znevyhodnení obcania si zasluzia ine sluzby. Take, ktore naplnia ich zakladne pravo
na dostojny zivot a inovatívnymi postupmi prinesu do ich zivotov ziadane
a ocakavane zmeny.
Pevne verím, ze aspon malym dielom sa nam aj v roku 2015 darilo podporovať
zavadzanie inovacií v socialnej oblasti.
Vladislav Matej

1Early Childhood Interventions, Proven Results, Future Promise, Authors: Lynn A. Karoly, M. Rebecca Kilburn, Jill
S. Cannon, Prepared for The PNC Financial Services Group, Inc., © Copyright 2005 RAND Corporation
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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 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 socialne 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 urad, cirkev, statne organy, miestne firmy, miestni podnikatelia, socialni
pracovníci atď. a medzi skupinami funguje formalna aj neformalna solidarita.

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



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.

Nadacia SOCIA prostredníctvom financnej podpory a vlastnymi aktivitami ovplyvnuje
zmeny socialneho systemu v prospech najviac ohrozenych socialnych skupín
obyvateľstva. Svoje sluzby poskytujeme s maximalnou efektivitou, bez budovania
zbytocnej byrokracie v procese pomoci inym. Nezamiename filantropiu s vlastnou
propagaciou ani s neprimeranou propagaciou nasich partnerov.

Zvyšujeme kvalitu života sociálne a zdravotne znevýhodnených skupín



prinasanie nove temy a inovacie

Posilňujeme sociálnu súdržnosť obyvateľov Slovenska

Veríme, ze je nasou povinnosťou vytvarať prostredie, v ktorom budu vznikať
kvalitné sociálne služby ako odpoveď na potreby ľudí odkázaných na
pomoc inych.



spajame a sieťujeme odborníkov a organizacie
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S podporou THE VELUX FOUNDATION sme otvorili prvé tri Centrá včasnej
intervencie na Slovensku!
V ramci grantoveho programu Lienka pomoci sme medzi 32 projektov terennych a
ambulantnych sluzieb pre seniorov rozdelili sumu 30 000 €.
Prostredníctvom 2 % získanych od firiem zdruzenych v Holandskej obchodnej
komore, ako aj v ramci podujatia Annual Charity Dinner sme v minulom roku získali
az 21 000 €. V spolupraci s Holandskou obchodnou komorou tak budeme mocť
vyznamne podporiť projekt najstarsieho nízkoprahoveho programu na Slovensku –
Kaspian, ktory posobí v Petrzalke.
Desiati obyvatelia DSS Slatinka sa stali prvymi prijímateľmi terennej socialnej
sluzby podpora samostatneho byvania na Slovensku. Byvaju samostatne
v prenajatych bytoch a dostavaju nevyhnutnu podporu.
Vstupili sme do spoluprace s Plesom v opere. Cieľom plesu je vďaka príspevkom
hostí otvoriť na Slovensku dve nove Centra vcasnej intervencie v Banskej Bystrici
a Kosiciach a aktívne pomahať upriamovať pozornosť na tuto celospolocensku
temu.
Zmenili sme svoju strategiu v oblasti implementacie vlastnych projektov. Priamo
sme vstupili do spoluzakladania novych organizacií poskytujucich moderne
socialne sluzby – takto sme v priebehu roka ovplyvnili vznik troch novych CVI, n. o.,
ale aj vznik neziskovej organizacie Alternatíva v Lucenci.
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BLOKOVÝ GRANT PRE MVO NA 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 riadila
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.
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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.

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.

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
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KASPIAN, projekt: Učíme sa byť lepší
Pracovníci organizacie absolvovali akreditovane vzdelavania a s podporou supervízie
zvysovali kvalitu sluzieb nízkoprahovych programov. 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
vytvorila 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 styroch pracovníkov a 10 klientov DS Svetluska.
Získane zrucnosti sa vyuzívaju a aj naďalej budu vyuzívať v ramci strategie stabilizacie
financovania zariadenia.
Projekty ukončené v roku 2015
Depaul Slovensko, n. o., projekt: Pilotný projekt nízkoprahových sociálnych
služieb pre ľudí bez domova
Organizacia vytvorila nízkoprahovy model 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 bola zamerana na
rekonstrukciu nocľaharne. Rekonstrukcia umoznila 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 viedli 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 uskutocnili rekonstrukcia
a vybavenie zariadenia nudzoveho byvania pre obete domaceho nasilia, poskytovalo sa
poradenstvo a terapeuticke programy, ale realizovali sa 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 Unia materskych centier podporovala materske centra
v regionoch aj vytvorením funkcie regionalnych koordinatoriek, ktore spolu s MC
vytvarali akcne plany MC a regionalne plany. Rozvíjali a posilnovali zrucnosti cleniek
materskych centier v oblasti komunitnej prace, zvysovaním potencialu prirodzeneho
komunitneho zdroja, akymi su materske centra v procese predchadzania socialneho
vylucenia zien na materskej dovolenke.
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 sa zamerala na zvysovanie kvalifikacie odbornych pracovníkov. Vyvíjala
aktivity na skvalitnenie a systematizaciu programu socialnej inkluzie klientov (domov
na pol ceste) a snazila sa o spustenie novych sluzieb specializovaneho socialneho
poradenstva. Ponuku svojich sluzieb svojich sluzieb rozsírili 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 bolo 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 zabezpecovali vzdelavanie a supervíziu.
Viac o projektoch najdete:
http://www.bgsfm.sk/stranka_data/subory/aktuality/blokovy-grant-sfm-final.pdf
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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 osmich podporenych projektov (organizacií) dve organizacie
v priebehu roka 2014.

ukoncili realizaciu

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: 64 504,13 €
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 v roku 2015 pokračovali a úspešne ukončili
Návrat, o. z.; ART a správna parta – Implementácia programu ART (Agression
Replacement Training); poskytnutý nenávratný finančný príspevok: 72 251,90 €
Z donorskej krajiny (Norsko) priniesli specializovany program Agression Replacement
Training. Vyskolenych bolo 41 profesionalov – trenerov. Tento jedinecny trening je
vyuziteľny pre siroky okruh ľudí pracujucich s rozlicnymi cieľovymi skupinami. Získane
zrucnosti su vyuzívane pracovníkmi Navratu, ale aj sirokym okruhom ďalsích profesionalov
z inych organizacií z roznych castí Slovenska. Uloha zahranicneho partnera bola kľucova.
OZ Vagus; Domec – Denné nízkoprahové a integračné centrum pre ľudí bez domova;
poskytnutý nenávratný finančný príspevok: 77 740,00 €
Cieľom projektu bolo 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. Zije tu najvacsí pocet ľudí bez domova v pocte 3500 az 4500. V
dennom centre vykonavaju cielene specializovane aktivity zamerane na dlhodobu socialnu
inkluziu klientov, ale poskytuje sa aj „prva pomoc“ pre ľudí, pre ktorych je navrat do
majoritnej spolocnosti dlhym procesom. Zahranicny partner z Norska (Salvation Army
Norway) inspiroval nasich odborníkov v ďalsom rozvoji sluzieb – co sa nakoniec ukazalo ako
obojstranna inspiracia.
Drahuška a my, občianske združenie; Sme samostatnejší; poskytnutý nenávratný
finančný príspevok: 45 500,09 €
Osamostatnovanie mladych ľudí s autizmom, ktorí presli vzdelavacím
procesom,
ale
v sucasnosti je ich potrebou najsť si pracovne uplatnenie a samostatne byvanie, co bolo
cieľom projektu. V Krajnom prevadzkuju male komunitne zariadenie pre klientov. Norsky
partner pomahal v Drahuskove s vytvorením a implementaciou individualnych planov
rozvoja ľudí s autizmom.
Náruč – Pomoc deťom v kríze; Podporné programy pre rodiny v kríze ako efektívny
nástroj ochrany detí pred násilím; poskytnutý nenávratný finančný príspevok:
65 967,93 €
Cieľom projektu bolo zavedenie niekoľkych novych programov do prace odborníkov tejto
osvedcenej organizacie posobiacej v oblasti sluzieb pre obete domaceho nasilia.
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Nove preventívne programy maju za cieľ obnoviť rodinne prostredie, pomocť
pachateľom domaceho nasilia restrukturalizovať svoje spravanie a v konecnom
dosledku prispieť k prevencii separacie detí od rodicov. Dlhodobym sledovaním
a podporou rodinam pomahaju udrziavať dosiahnute pozitívne zmeny.

PODPORA ORGANIZÁCIÁM | Blokový grant na podporu MVO | Podporené projekty

Člověk v tísni, o. p. s., pobočka Slovensko, nezisková organizácia; Efektívne sociálne
služby; poskytnutý nenávratný finančný príspevok: 69 383,06 €
Cieľom projektu bolo analyzou potrieb a efektívne cielenym nastavením sluzieb posilniť pať
komunitnych centier v romskych komunitach Sverzov, Doľany-Roskovce, Petrovany, Spisske
Podhradie a Presov lokalita „Tehelna“. MNO vykonava cinnosti individualneho poradenstva:
individualne rozvojove plany, karierne poradenstvo, nízkoprahove denne centra,
dobrovoľnícke peer-programy v spolupraci so studentmi VS.
ZPMP v Petržalke, PSC Impulz; Spoločne za prijatie – za život bez znevýhodnenia;
poskytnutý nenávratný finančný príspevok: 71 965,62 €
Cieľom projektu bola podpora inkluzie dospelych ľudí s mentalnym postihnutím formou ich
zapojenia ako trenerov „zdravej populacie“ v spolupraci so strednymi a vysokymi skolami.
Dalsím inovatívnym prvkom je profesionalizacia prace 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 vytvorili nove portfolio vyrobkov a
nastroje na získanie odbytu.
Viac o projektoch ako aj príklady dobrej praxe najdete:
http://www.socia.sk/wp-content/uploads/2016/01/AOI_socialne_web.pdf
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PODPORA ORGANIZÁCIÁM | Lienka pomoci

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 SOCIA kazdorocne organizuje. O financnu
podporu sa v roku 2015 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, obce a mesta a nimi zriadene organizacie v sídlach do 5 000
obyvateľov.
Vďaka verejnej zbierke mohla nadacia z Fondu Lienka pomoci rozdeliť sumu 30 000 €. Sumu
sme rozdelili medzi 32 projektov roznych organizacií. Lienka pomoci podporila zvysovanie
kvalifikacie opatrovateliek, umoznila nakup a poziciavanie rehabilitacnych pomocok do
rodín, pomohla skvalitniť prepravnu sluzbu pre imobilnych seniorov.
Podporili sme organizacie, ktore zaskoľovaním a poziciavaním pomocok uľahcuju pracu
domacich opatrovateľov. Podporene organizacie a obce pomahaju seniorom
v domacnostiach, alebo poskytuju ambulantne sluzby a zaroven plnia ulohu poradenskych
centier pre neformalnych opatrovateľov.

Viac informacií o podporenych projektoch je k dispozícii na webovej stranke:
http://www.lienkapomoci.sk/ako-lienka-pomohla
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PODPORA RODINÁM | Špecifická podpora rodín

Pomoc rodinam v ťazkej zivotnej situacii realizujeme od roku 2010. Financne príspevky
prispeli najma k predchadzaniu separacie dieťaťa od rodicov. Sme radi, ze stabilny
prispievateľ a iniciator tohto maleho fondu Andrej Jankuliak prostredníctvom firmy ANJA
prispel aj tento rok sumou 3 000 €. Prostredníctvom obcianskeho zdruzenie Navrat sme
priamo podporili tri rodiny sumou 1 070 €.
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MODELOVANIE SOCIÁLNEJ SIETE | tvorba a zavádzanie modelov fungovania komplexnej sociálnej siete
do praxe | Komunitne sluzby a deinstitucionalizacia na Slovensku

PODPORA KOMUNITNÝCH
SLOVENSKU

SLUŽIEB

A

PROCESU

DEINŠTITUCIONALIZÁCIE

NA

Rok 2015 bol uz tretím rokom nasej spoluprace s Open Society Foundations – Mental Health
Initiative a organizaciami, ktore sa pridali k neformalnemu zoskupeniu Platforma ZA
KOMUNITNÉ SLUŽBY – Z Domova domov. Naším hlavným cieľom je podporiť na Slovensku
rozvoj komunitnych sluzieb a podporiť proces deinstitucionalizacie socialnych sluzieb.

V roku 2015 sa nase aktivity sustredili hlavne na monitorovanie príprav cerpania financnej
podpory zo štrukturálnych fondov EÚ v rokoch 2014 – 2020. Operacne programy,
z ktorych socialne sluzby budu mocť cerpať podporu, boli schvalene v decembri 2014 a cely
uplynuly rok sa pripravovali zamery narodnych projektov, mechanizmy riadenia, regionalne
integrovane uzemne strategie a zacali fungovať monitorovacie vybory operacnych
programov. Je za nami veľa cítania, písania pripomienok a upozornovania na sporne oblasti.
Veríme, ze sme niektorymi prispeli k lepsím nastaveniam a podmienkam pre ľudí so
zdravotnym postihnutím. Stale vsak vidíme potrebu sledovať a upozornovať na dosledne
dodrziavanie horizontalneho princípu nediskriminacie a rovnosti prílezitostí pri cerpaní
eurofondov ci princípu partnerstva pri ich nastavovaní.

Dalsia oblasť nasich aktivít bola zamerana na zviditeľnovanie a podporu komunitnych
sluzieb. Viacere nase aktivity boli zamerane priamo na podporu DSS Slatinka a OZ Dlan
v Lucenci pri ich procese deinstitucionalizacie. Sme veľmi radi, ze sme mohli podporiť
Slatinku pri spustení novej socialnej služby podpora samostatného bývania – ako prví na
Slovensku. Dnes uz 10 klientov byva vo vlastnych bytoch a potrebnu podporu maju len vo
forme novej terennej sluzby. Na podporu transformacnych procesov v socialnych sluzbach
sme uskutocnili viacero stretnutí, workshopov ci medzinarodnu konferenciu v spolupraci so
SocioForom a EASPD.
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MODELOVANIE SOCIÁLNEJ SIETE | tvorba a zavádzanie modelov fungovania komplexnej sociálnej siete
do praxe | Komunitne sluzby a deinstitucionalizacia na Slovensku

Okrem toho sa nam v minulom roku podarilo pripraviť niekoľko zaujímavych publikacií. Tri
z nich su praktickymi sprievodcami a veríme, ze vzhľadom na to, ze su voľne dostupne na
nasich strankach, posluzia co mozno najvacsiemu poctu odborníkov, ale aj beznym ľuďom.
Spôsobilosť na právne úkony. Cesta k samostatnosti a nezávislosti
http://www.socia.sk/wp-content/uploads/2015/12/manual_web.pdf
Publikaciu sme pripravili v spolupraci s pravnikmi Marosom Matiaskom, Vladimírom
Volckom a Ivanom Humeníkom. V tejto prírucke, ktora je urcena najma socialnym
pracovníkom a podporovateľom ľudí, ktorí su pozbavení alebo obmedzení vo svojej pravnej
sposobilosti, najdete vysvetlenia pojmov, presny popis postupu, ale aj prakticke rady a
upozornenia. V prílohe sa nachadzaju aj navrhy na formalne ziadosti.
Potrebujem pomoc, čo mám robiť
http://www.socia.sk/wp-content/uploads/2015/11/potrebujem-pomoc_web.pdf
Aktualizovali a doplnili sme brozuru SocioFora Potrebujem pomoc, co mam robiť? Brozura
ponuka niekoľko dobrych rad pre seniorov a osoby so zdravotnym postihnutím, ako
postupovať podľa zakona (prevazne o socialnych sluzbach), ak potrebuju nejaku formu
pomoci. Udaje v brozure su aktualizovane k oktobru 2015.
Plány účasti a skúsenosti
http://www.socia.sk/wp-content/uploads/2016/02/Plan-ucasti_WEB.pdf
Plan ucasti a skusenosti je jednym z nastrojov individualneho planovania, ktory zabezpecuje
a rozvíja kvalitu a zmysel zivota pre dospelych ľudí s kombinovanym alebo ťazkym
postihnutím v zariadeniach socialnych sluzieb. Za vznikom stoja norski odborníci Knut Slatta
a Erlend Ellefsen, ktorí sa dlhe roky venuju praci s ľuďmi s kombinovanym postihnutím. Sme
radi, ze takouto formou mozeme rozsíriť ponuku nastrojov pre individualne plánovanie.
Monitoring bariérovosti. Život na kolesách s prekážkami
http://www.socia.sk/wp-content/uploads/2016/05/Monitoring-barierovosti_web.pdf
Sme veľmi radi, ze mozeme predstaviť publikaciu Zivot na kolesach s prekazkami. Je
rozdelena na tri casti. Spolocnym menovateľom vsetkych su bariery a to, ako sa s nimi
vyrovnava Slovenska republika, obyvatelia Lucenca a Roman Vrabel, autor publikacie.
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V roku 2015 sme v projekte RVIS zaznamenavali veľke uspechy. Na prelome rokov vznikli
vsetky tri centra a po prvych mesiacoch prípravnych prac a zariaďovania sme 20. 4. 2015 na
tlacovej konferencii slavnostne predstavili nas projekt verejnosti. Tymto dnom sa
odstartovalo fungovanie siete prvych troch CVI na Slovensku.

poradenštvo v šočiálnej práči o abšolvovaní kurzu Individuálne plánovanie zamerané na
človeka. Iničiovali šme dialóg medzi MPSVaR a vyššími územnými čelkami
o štrategičkom pláne finančovania včašnej intervenčie ako novej šočiálnej šlužby na
Slovenšku.
Pocas roka vsetky poradkyne z CVI absolvovali seriu vzdelavaní, ktore im mali
pomocť doplniť a zjednotiť vedomosti v praci s rodinami. Prve vzdelavanie sa tykalo
Individualneho planovania zameraneho na cloveka. Lektorkami boli Julie Lunt (UK)
a Sona Holubkova. Druhe vzdelavanie nase kolegyne z CVI absolvovali pod vedením
pani Terezie Hradilkovej, ktora priblízila cesky model vcasnej intervencie
prostredníctvom Treningu poradce rane pece.

V nasej teme sa nam podarilo nadviazať spolupracu aj s niektorymi odborníkmi z radov
lekarov. Jednym z tych, ktorí vnímaju vyznam sluzby vcasnej intervencie, je aj byvaly hlavny
odborník Ministerstva zdravotníctva pre oblasť neonatologie prof. MUDr. Mirko Zibolen,
PhD. Podľa jeho slov: „Služby kolegov v Centráčh včašnej intervenčie nadväzujú na práču náš
zdravotníkov, lekárov a šeštier, ktorí ša štaráme o dieťa pričhádzajúče na švet predčašne,
š hendikepom alebo rizikovým vývinom. Včašná intervenčia je nenahraditeľnou šúčašťou
komplexnej štaroštlivošti o tieto deti. Zahŕňa zdravotnú, školškú aj šočiálnu oblašť. Služba
včašnej intervenčie by preto nemala byť čhápaná ako „niečo naviač“, ale škôr ako dôležitá
zložka štaroštlivošti o rodinu šo zdravotne znevýhodneným dieťaťom.“
Nasledne od apríla do juna oficialne, za prítomnosti zastupcov miestnych samosprav a
lokalnych podporovateľov, otvorili svoje brany vsetky tri centra. Tema sa stretavala
s pozitívnym ohlasom z radov odborníkov, ako aj z radov rodicov, pre ktorych sa vznik CVI
stal nadejou na dostupnejsie sluzby.
Hlavné ciele na rok 2015 sa nám podarilo naplniť v plnom rozsahu: Cielenou
medializáčiou šme predštavili tému včašnej intervenčie a náš projekt širokej verejnošti. Otvorili
šme tri CVI v Bratišlave, Prešove, Žiline. Pre novýčh zameštnančov šme zabezpečili v CVI
doplňujúče vzdelanie zamerané na práču š čelou rodinou – zíškali čertifikát z Rady pre
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V troch CVI (v Bratislave, Ziline a Presove) dnes pracuje 15 poradkyn vcasnej
intervencie, ktore poskytuju poradenske a ďalsie odborne sluzby asi 157 rodinam
detí so zdravotnym znevyhodnením vo veku od 0 do 7 rokov. V pracovnych tímoch
v nasich centrach su zastupene profesie: psycholog, socialny pracovník, specialny
pedagog, liecebny pedagog, fyzioterapeut a logoped.

Za dolezity míľnik tohtorocneho diania v teme vcasnej intervencie tiez povazujeme
nadviazanie spoluprace s vyznamnym slovenskym partnerom. Pocas leta sme zacali
rokovať so spolocnosťou Orange Slovensko, a. s., ktora sa rozhodla podporiť vznik
ďalsieho Centra vcasnej intervencie prostredníctvom dobrocinnej zbierky Plesu
v opere. Na prvej tlacovej konferencii 7. 10. 2015 bolo oficialne potvrdene, ze celym
vynosom zbierky 16. rocníka Plesu v opere, ktory sa uskutocní 9. 1. 2016, sa podporí
zriadenie a prevadzku noveho CVI v Banskej Bystrici. „Rodinám š deťmi šo zdravotným
znevýhodnením venujeme štále málo pozornošti a čašto ši nevšímame problémy, š
ktorými zápašia. Nie je šprávne, že tieto rodiny prehliadame, nemali by byť neviditeľné,
práve naopak. Myšlíme ši, že ši zašlúžia byť očenené za švoju obetavú práču,“ hovorí
riaditeľka Plesu v opere Andrea Cocherova. K dobrocinnemu Plesu v opere sa pridala
aj Nadacia Markíza, ktora prostredníctvom verejnej financnej SMS zbierky zbierala
peniaze pre planovane CVI v Banskej Bystrici.
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Za dolezity míľnik tohtorocneho diania v teme vcasnej intervencie tiez povazujeme
nadviazanie spoluprace s vyznamnym slovenskym partnerom. Pocas leta sme zacali rokovať
so spolocnosťou Orange Slovensko, a. s., ktora sa rozhodla podporiť vznik ďalsieho Centra
vcasnej intervencie prostredníctvom dobrocinnej zbierky Plesu v opere. Na prvej tlacovej
konferencii 7. 10. 2015 bolo oficialne potvrdene, ze celym vynosom zbierky 16. rocníka Plesu
v opere, ktory sa uskutocní 9. 1. 2016, sa podporí zriadenie a prevadzku noveho CVI
v Banskej Bystrici. „Rodinám š deťmi šo zdravotným znevýhodnením venujeme štále málo
pozornošti a čašto ši nevšímame problémy, š ktorými zápašia. Nie je šprávne, že tieto rodiny
prehliadame, nemali by byť neviditeľné, práve naopak. Myšlíme ši, že ši zašlúžia byť očenené za
švoju obetavú práču,“ hovorí riaditeľka Plesu v opere Andrea Cocherova. K dobrocinnemu
Plesu v opere sa pridala aj Nadacia Markíza, ktora prostredníctvom verejnej financnej SMS
zbierky zbierala peniaze pre planovane CVI v Banskej Bystrici.
Po roku prace na projekte RVIS je nasím cieľom aj naďalej prispievať k tomu, aby sa
Slovensko stalo krajinou s funkcnou sieťou vcasnych komplexnych sluzieb dostupnych pre
rodiny s deťmi so znevyhodnením, ktore podporuju ich dostojny a plnohodnotny zivot.
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SPOLUPRÁCA SO SOCIOFÓROM
SocioForum je platforma mimovladnych neziskovych organizacií, ktore posobia v socialnej
oblasti. Poslaním SocioFora je obhajovať a presadzovať zaujmy a poziadavky MNO, ktore
pracuju pre ľudí socialne, zdravotne ci inak znevyhodnenych.

Rok 2015 bol pre SocioForum predovsetkym rokom volieb. Po neuspesnom valnom
zhromazdení v roku 2014 (neboli sme uznasaniaschopní) sme mobilizovali clenov k ucasti
a zaroven pripravili navrh na zmenu stanov, ktore menej zvazuju ruky a riesia niektore
zalezitosti, na ktore sa v zaciatkoch nemyslelo. Na vyrocnej konferencii v septembri sme uz
boli uznasaniaschopní. Valne zhromazdenie schvalilo nove znenie stanov a zvolili sme novy
vybor. Vo vybore doslo k vyraznejsím personalnym zmenam. Na jesennom stretnutí vyboru
SocioFora boli zvolení hovorcovia/statutarni zastupcovia zdruzenia.
Do konca roka 2015 sme zmeny stanov zaregistrovali na ministerstve vnutra.
Na MPSVR SR sme poslali ziadosť o poskytnutie grantu na clensky príspevok
v medzinarodnej organizacii EASPD, ktorej sme clenom.
Za vydatnej dobrovoľníckej podpory zamestnancov nadacie a ostatnych clenov a cleniek
vyboru realizovalo SocioForum viacero aktivít: pripomienkovalo programove dokumenty
k cerpaniu ESIF, zastupovalo svojich clenov v poradnych vyboroch a pracovnych skupinach
ministerstiev a vlady, zorganizovalo socialne konferencie s workshopmi (konferencia
SocioFora a Forum poskytovateľov sluzieb – EASPD) a angazovalo sa v ramci clenstva
v medzinarodnych (EASPD) aj narodnych (Koalícia pre deti Slovensko) organizaciach.
Vybor SocioFora schvalil clenstvo ďalsím ziadateľom a celkovy pocet clenov ku koncu roka:
77 riadnych clenov a devať pridruzenych clenov.
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PROJEKT ZVYŠOVANIA TRANSPARENTNOSTI NEZISKOVÉHO SEKTORA
Urad splnomocnenca vlady SR pre rozvoj obcianskej spolocnosti pri Ministerstve vnutra SR
v rokoch 2014 a 2015 realizoval narodny projekt „Zvysovanie transparentnosti neziskoveho
sektora a kvality sluzieb poskytovanych neziskovymi organizaciami cez mechanizmus
akreditacie mimovladnych neziskovych organizacií“.
Vystupom projektu je analyza a navrh modelu otvoreneho informacneho systemu o MNO,
ktory je zosuladeny s navrhom noveho zakona o registracii mimovladnych neziskovych
organizacií. V roku 2016 sa bude pokracovať technickym riesením informacneho systemu
tak, aby sa mohol spustiť do praxe v roku 2017. Mimovladne neziskove organizacie sa tym
stanu sucasťou vladneho e-governmentu, co prispeje k efektívnemu manazmentu verejnych
financií zo strany poskytovateľov (verejna sprava), ako aj prijímateľov (MNO). Otvoreny
informacny system ma byť aj nastrojom na odburanie byrokracie a zvysovanie kvality sluzieb
pod drobnohľadom verejnosti.
Viac o dosiahnutych vysledkoch najdete na:
http://www.minv.sk/?ros_amno
Urad splnomocnenca sa pri realizacii projektu usiloval o naplnenie princípov partnerstva,
preto projekt realizoval 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 realizoval vdaka 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 prinasa uz sesť rokov temu starnutia a pomaha traviť
seniorom starobu tam, kde to maju najradsej – doma. Prave tento rocník kampane bol pre
nas kriticky. Prisli sme o vyznamneho financneho partnera a realne hrozilo, ze o teme
staroby sa hovoriť nebude a na seniorov sa zabudne. Ako sa vsak ukazalo, pre nasu agenturu
CREATIVE DEPARTMENT nie je ani nulovy medialny rozpocet prekazkou. Pokusila sa
rozsíriť temu staroby prostredníctvom socialnych sietí. Vyuzila fenomen selfie a hashtagov
a pokusila sa vytvoriť online hnutie ľudí, pre ktorych su starí ľudia hviezdy. Stacilo si urobiť
spolocnu selfie so starym rodicom, zmeniť profilovu fotografiu na facebooku a pridať hashtag
#moje STARsieja. Okrem beznych ľudí si svoje profilove fotografie zmenili mnohe zname
tvare: Milan Junior Zimnykoval, Helena Krajciova, Zuzka Smatanova, Tana Pauhofova ci
Zuzka Sebova. Kampan zaujala media, a tak sa nam podarilo splniť cieľ: dostať seniorov, nase
hviezdy, do medií a pripomenuť, akí su pre nas dolezití.
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AKTIVITY ZAMERANÉ NA TVORBU ZDROJOV NADÁCIE | Dve percenta | Spolupraca s HOK

DVE PERCENTÁ

SPOLUPRÁCA S HOLANDSKOU OBCHODNOU KOMOROU

Z asignacie dane z príjmov sme prevazne od pravnickych osob získali celkovu sumu 47
274,13 €, co predstavuje pokles o 49 897,13 € oproti minulemu roku.

Tradicna charitatívna vecera Holandskej obchodnej komory v Slovenskej republike
sa tento rok konala 21. novembra 2015 v Bratislave. 11. rocník slavnostneho
galavecera tentoraz podporil projekt najstarsieho nízkoprahoveho programu na
Slovensku – Kaspian, ktory posobí v Petrzalke. Vďaka aukcii a tombole clenovia
komory a pozvaní hostia vyzbierali 21 000 €, sucasťou ktorych boli aj 2 %
z dane z príjmu clenov komory. Hlavnym zamerom projektu, ktory vybrala
Holandska obchodna komora v spolupraci s nadaciou SOCIA, je rekonstrukcia
noveho priestoru, v ktorom najde pomoc a ine podporne aktivity viacero detí.

Najvacsiu ciastku asignovala SCA Gemerska Horka 15 000 €, nasledovali firmy zdruzene
v HOK 5 573 € a ING Bank 3 900 €. Anonymní asignatori podporili nase projekty sumou 22
801,13 €.
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VÝZNAMNÍ PARTNERI

Nadacia VELUX z Danska
Open Society Foundation – Mental Health Institute Budapest
Urad financneho mechanizmu EHP
Nadacia Ekopolis
ANJA, spol. s r. o. a konkretne Andrej Jankuliak
Agentura CREATIVE DEPARTMENT
ING Bank N.V. pobocka Bratislava
Holandska obchodna komora
SCA Hygiene Products
Ples v opere
Orange Slovensko, a. s.
Nadacia ORANGE
Heineken Slovensko
GEFCO Slovakia
EASPD
Kancelaria WHO na Slovensku
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Prehľad o príjmoch a výnosoch nadácie podľa zdrojov a pôvodu v €

Príjmy

Výnosy

Nadácie a inštitúcie:
FOSI (Fundation Open Society Institute)
NDS - Hodina deťom
EASPD
PLES V OPERE - vznik nových CVI B.Bystrica a Košice
Nadácia VELUX
WHO Bratislava
TriGranit Centrum, a.s.
Refakturácia nákladov
Iné

80 111
2 400
2 773
13 400
265 175
8 865
659

79 806
2 048
0
1 637
319 603
8 865
1 200
27
2 322

Obchodné spoločnosti:
ING Bank
GEFKO Slovakia s.r.o.
Holandská obchodná komora (HOK)
ANJA s.r.o.
Slovak Telekom a.s.
Vaša Slovensko s.r.o.

BG ŠFM pre MVO

Verejná zbierka Lienka

7 068

23 888

0

1 070

640
247

640
366

8

8

32
0

50
10

550 367

658 002

Dary od fyzických osôb:
Ing. Jankuliak
Zamestnanci ING Bank
Iní

Služby, predaj tovaru
predaj publikácie Zrkadlenie

Finančné príjmy
13 000
7 500
10 500
12 000
50 000
506

13 000
7 500
10 500
3 646

47 274
20 138
0
800
7 271

47 733
18 887
106 238
2 585
5 867

506

Verejné zdroje:
2 % z daní
AOI NFM - Manažment
AOI NFM - Projekty
MV SR

Verejná zbierka Lienka
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Bank.úroky a úrok z
pôžičky
Kurzové zisky
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Celkove naklady v clenení na spravu nadacie a projektovu cinnosť (vsetko v €)

Ochrana a zhodnotenie majetku
Propagácia verejnoprospeš. účelu nadácie - kampaň a zbierka
prevádzka nadácie

odmena za výkon funkcie správcu
cestovné
mzdové náklady
iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou
poskytnuté príspevky PO a FO

SPOLU
Daň z príjmu

Správa nadá- Projektová Poskytnuté
cie
činnosť
príspevky
1 853
698
300
6 178
16 194
152 377
0
0
82
9 161
4 816
78 038
3 324
513
384 405
26 569
246 965
384 405

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

Spolu
2 551
6 478
168 571
0
9 243
82 854
3 837
384 405
657 939
13

657 952
4,04%

Rozpocet nadacie na rok 2015 bol prerokovany a schvaleny na zasadaní Spravnej rady dna 26. 11. 2014.
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Porovnanie schváleného rozpočtu na správu nadácie:

plán

skutočnosť

rozdiel

Ochrana a zhodnotenie majetku

2 000

1 853

147

Propagácia verejnoprospešného účelu nadácie

2 000

300

1 700

16 000

16 194

-194

Odmena za výkon funkcie správcu

1 000

0

1 000

Cestovné

1 000

82

918

Mzdové náklady

3 000

4 816

-1 816

Iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou

5 000

3 324

1 676

30 000

26 569

3 431

Prevádzka nadácie

SPOLU

Planovane vydavky na spravu ako celok neboli prekrocene. Osobne naklady boli prekrocene, nakoľko sa nepodarilo zazmluvniť projekt,
v ktorom boli planovane vydavky na mzdy projektoveho manazera.
Mierne prekrocenie planovanych vydavkov na prevadzku bolo zaprícinene celkovym narastom aktivít nadacie, co sa premietlo aj do nakladov na spravu.

37

FINANČNÁ SPRÁVA |
Nadacia nevytvarala v roku 2015 ziadne nadacne fondy.

ZSS VINICKÝ Nitra

Z dovodu zmeny v Postupoch uctovania pre neziskove UJ sme v roku 2015 vytvorili penazny
fond podľa osobitnych predpisov na nevycerpane príspevky v ramci verejnej zbierky Lienka
pomoci.

ZSS Borinka

Hospodársky výsledok nadácie
Nadacia dosiahla v roku 2015 cisty zisk vo vyske 50,15 €, ktory bude zauctovany k 1. dnu
nasledujuceho roka na ucet Rezervneho fondu.
Investovanie finančných prostriedkov
Nadacia investovala financne prostriedky na 5-rocnych termínovanych bankovych uctoch v
Tatra banke so splatnosťou uroku az po uplynutí celkovej doby viazanosti vkladu a do
poskytnutej financnej vypomoci.

830,00
1 170,00

Centrum vcasnej intervencie (CVI) Bratislava

56 173,00

Centrum vcasnej intervencie (CVI) Zilina

58 095,00

Centrum vcasnej intervencie (CVI) Presov

53 730,00

Mimovladne organizacie v ramci projektu AOI NFM

106 238,00

Poskytnuté príspevky PO – Seniorské projekty – z verejnej zbierky Lienka pomoci
23 243,30 €, zo zdrojov nadacie z podielu zaplatenej dane 6 636,97 € a z príjmov
FO 119,73 €, v celkovej výške 30 000 €.

Pohľadávky a záväzky
Celkove pohľadavky boli vo vyske 83 414 € a zavazky vo vyske 30 100 €.
Poskytnuté príspevky a dary iným PO a FO – spolu 377 820 € (vratane VZ + podielu
zaplatenej dane)
Podpora rodinám z príspevku FO A. Jankuliaka - spolu 1 070,00 €

Poskytnuté dary iným PO vo výške 36 626,00 €:

Prostredníctvom OZ Navrat: p. I. Kovacova

350,00

CVI Bratislava – motor. vozidlo KIA Seed

11 526,00

p. J. Hornyakova

200,00

CVI Zilina - motor. vozidlo KIA Seed

11 526,00

520,00

CVI Presov - motor. vozidlo KIA Seed

11 526,00

p. V. Kovacova
Poskytnuté príspevky iným PO – spolu 310 124 €:
Navrat, o. z. – Projekt HOK
Socioforum, o. z.
Spolocnosť pre ranu starostlivosť Praha CR
OZ Dlan

30 000,00
324,00

CVI Bratislava – pomocky pre CVI

905,00

CVI Zilina - pomocky pre CVI

305,00

CVI Presov - pomocky pre CVI

3 404,00
160,00

38
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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.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

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

DOZORNÁ RADA

SPRÁVNA RADA

Blažena Simonová
A&B Consulting, s. r. o.

Jaroslav Vittek
predseda spravnej rady
ING Bank, pobocka Praha

Martina Zacharová
TriGranit Bratislava /Management/, s. r. o.

Soňa Holúbková
Rada pre poradenstvo v socialnej praci, pobocka Zilina

Peter Široký
Lottery Brokers

Andrej Jankuliak
Anja, s. r. o.
Simona Bubánová
Creative Department
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
Helena Woleková
statutar a spravkyna nadacie
Vladislav Matej
riaditeľ nadacie a koordinator projektu rozvoja vcasnej

intervencie

Martina Petijová
projektova manazerka Blokoveho grantu SFM a Programu AOI SS v ramci
Blokoveho grantu EEA pre MVO
Božena Paulenová
uctovnícka
financna asistentka Blokoveho grantu SFM a Programu AOI SS v ramci Blokoveho
grantu EEA pre MVO
financna manazerka projektu RVIS - VELUX
Mária Machajdíková
koordinatorka projektu Podpory deinstitucionalizacie
Marcela Zacharová
socialna pracovnícka- expertka pre oblasť vcasnej intervencie
Magdaléna Hollá
projektova asistentka
Vilma Vitteková
manazerka pre komunikaciu
manazerka grantoveho programu Lienka pomoci
Andrea Vilhanová
lokalna konzultantka
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Ďakujeme našim partnerom

Ďakujeme ľuďom, ktorí nás podporili

Nadacii VELUX, Open Society Foundation - Mental Health Initiative, Nadacii Ekopolis,
Veľvyslanectvu Norskeho kraľovstva na Slovensku, Uradu financneho mechanizmu EHP,
Veľvyslanectvu Svajciarskej konfederacie na Slovensku, ING Bank N.V., pobocka zahranicnej
banky, ING Zivotna poisťovna, a. s., Creative Department, Heineken Slovensko, a. s., Anja, s. r.
o., GEFCO Slovakia, SCA Hygiene Products Slovakia, s. r. o., Nadacii Orange, Orange Slovensko,
a. s., Slovak Telekom, a. s., Telefonica Slovakia, s. r. o., KPMG, Kancelarii WHO v SR,
Holandskej obchodnej komore v SR a Uradu splnomocnenca pre rozvoj obcianskej
spolocnosti.

Dobrovoľníkom, Darinke Sedlakovej, Mirke Tvarogovej – Michalkovej, Andrei
Gajdosovej, Anne Andreovej, Zuzane Katreniakovej,
Mirovi
Cangarovi,
Lydii
Brichtovej, Lei Rollovej, Marosovi Matiaskovi, Ivanovi Humeníkovi, Vladimírovi
Volckovi, Jane Machajdík, Danielovi Machajdíkovi, Marekovi Sulíkovi, Branovi
Gothardtovi, Saske Durníkovej, clenom spravnej rady a dozornej rady, clenom vyboru
SocioFora, anonymnym darcom 2 % a vsetkym sukromnym osobam, ktore sa
rozhodli byť nasimi pravidelnymi prispievateľmi a podporovateľmi.
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