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  ÚVOD |   

Sociálna oblasť 4.0 

 

V roku 2015 sa vo svete c oraz viac zac alo sklon ovať meno blí z iacej sa 4. priemyselnej 

revolu cie, nazy vanej aj Priemysel 4.0. Ide o zava dzanie inteligentny ch produkc ny ch syste mov 

novej genera cie s robotmi a ďals í mi technolo giami s prvkami umelej inteligencie. Nejde 

o vzdialene  sci-fi, ale o vznik kyber-fyzicky ch syste mov po roku 2020. Zatiaľ c o priemysel 

naplno vyuz í va a zava dza neuveriteľne  inova cie aj na Slovensku – nove  trendy, alebo ak 

chcete inova cie, sa socia lnemu rezortu zďaleka vyhy baju . Hovorí m o zava dzaní  novy ch 

postupov v socia lnych sluz ba ch, o princí poch a meto dach, ktore  su  v iny ch krajina ch uz  

da vno overene  a funguju .  

 

Uvediem len dva konkre tne prí pady. S kandina vsky model housing first – uplatn ovany  najma  

pre ľudí , ktorí  stratili by vanie. Dlhodoby m sledovaní m je potvrdene , z e je efektí vnejs ie, ale 

paradoxne aj ekonomicky vy hodnejs ie, poskytnu ť ľuďom z ulice rea lne by vanie (obdoba 

ní zkona kladovy ch socia lnych bytov) v kombina cii s podpornou socia lnou sluz bou. Na 

Slovensku vs ak neexistuju  ani za kladne  sluz by pre ľudí  bez domova, resp. s ta t/samospra va aj 

to ma lo vybudovane  neziskovy mi organiza ciami podporuje len okrajovo. Pritom moz no 

budujeme syste m, ktory  efektí vny nebude, lebo vieme, z e najleps ie funguje housing first. 

Na dej vs ak je, lebo mladí  profesiona li v OZ Vagus, OZ Proti pru du a ďals í ch MNO tieto 

informa cie maju . Sme hrdí , z e sme mohli v ra mci Programu Aktí vne obc ianstvo a inklu zia 

podporiť niektore  z nich.  

 

Služba včasnej intervencie. Je dlhodobými výskumami potvrdené, že poskytnutie 

vc asny ch, dostupny ch a odborny ch sluz ieb pre rodiny, ktory m sa narodí  dieťa so zdravotny m 

postihnutí m, je efektí vne nielen z hľadiska dlhodoby ch ziskov pre samotne  dieťa, ale aj pre 

verejne  financie. Tvorcovia verejny ch polití k u plne ignoruju  evidentne  financ ne  benefity 

rozvoja vc asnej intervencie. Rozsiahly vy skum v USA(1) hodnotil 20 programov vc asnej 

intervencie a preuka zal, z e z kaz de ho dola ra investovane ho do sluz ieb vc asnej intervencie sa 

spoloc nosti vra ti spa ť c ista  hodnota v rozsahu  1,26 - 17,07 USD. Platí  priama u mera, c í m viac 

prostriedkov je vynaloz eny ch do vc asnej intervencie, ty m vys s ia hodnota sa vra ti spoloc nosti. 

Sme veľmi hrdí  na to, z e sa na m v priebehu minule ho roka podarilo otvoriť prve  tri centra  

  

 

 vc asnej intervencie a uskutoc niť prí pravne  pra ce na zriadenie ďals í ch dvoch  centier 

 v priebehu roka 2016.   

 Zava dzať funguju ce inovatí vne modely v socia lnej oblasti na Slovensku je veľmi 

 pra cne a aj frustruju ce. Na druhej strane c asto stoja ľudia v rozhodovací ch pozí cia ch, 

 ku ktory m sa informa cie o moderny ch trendoch es te nedostali. Alebo bohorovne 

 tvrdia, z e to u na s nebude fungovať. Pritom budu  sta le presviedc ať, z e 

 v modernizovany ch budova ch stoviek u stavny ch zariadení  na jdu klienti to, c o 

 potrebuju . Postara me sa o va s. Da me va m istotu. To nie su  hesla  politickej strany, to je 

 realita socia lneho syste mu na Slovensku. Bohorovnosť taky chto vyhla sení  ma  dve 

 va z ne trhliny: nie je dostatok miest pre vs etky ch a niektore  klientske  skupiny uz  

 odmietaju  zastarane  sluz by budovane  v minulom storoc í  (a dokonca aj tisí croc í ). 

 V su lade s heslom vš etko zle  je na nieč o dobre  je ta to situa cia moz no dobry m 

 vy chodiskom pre radika lnejs iu zmenu pre zava dzanie inova cií  aj v socia lnej oblasti. 

 Ujovia a tety vo verejnej spra ve, zobuďte sa, z ijeme uz  v 21. storoc í ! Nas i 

 znevy hodnení  obc ania si zaslu z ia ine  sluz by. Take , ktore  naplnia ich za kladne  pra vo 

 na do stojny  z ivot a inovatí vnymi postupmi prinesu  do ich z ivotov z iadane  

 a oc aka vane  zmeny.  

 

 Pevne verí m, z e aspon  maly m dielom sa na m aj v roku 2015 darilo podporovať 

 zava dzanie inova cií  v socia lnej 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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  HODNOTY A POSLANIE |   

Vs etky programy a projekty nada cie SOCIA vycha dzaju  z jasne definovany ch hodno t, 

sformulovany ch v nasleduju com stanovisku: 

 

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

menta lne, fyzicke , materia lne alebo ine  znevy hodnenie. 

 

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

kvalitné sociálne služby ako odpoveď na potreby ľudí odkázaných na 

pomoc iny ch. 

 

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

stimulovať samostatnosť, vlastnu  zodpovednosť a do stojny  z ivot klientov. 

 

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

klienti mali prijí mať socia lne sluz by v takomto prostredí . 

 

 Verí me, z e kvalita z ivota socia lne znevy hodneny ch skupí n sa mo z e zleps iť iba 

vtedy, ak partnersky spolupracuju  vs etci zainteresovaní , napr. klienti, rodina, 

miestny u rad, cirkev, s ta tne orga ny, miestne firmy, miestni podnikatelia, socia lni 

pracovní ci atď. a medzi skupinami funguje forma lna aj neforma lna solidarita. 

 

Zvyšujeme kvalitu života sociálne a zdravotne  znevýhodnených skupín  

 aktí vne vytva rame moderne  tere nne a ambulantne  sluz by a podporujeme rozvoj 

existuju cich  

 sprostredkujeme financ nu  podporu na rozvoj sluz ieb a kapací t MNO  

 

Podporujeme reformy sociálneho systému  

 spolupracujeme s mimovla dnymi organiza ciami a verejnou spra vou na tvorbe 

polití k a legislatí vnych na vrhov 

 modelujeme a tvorí me syste m socia lnych sluz ieb 

 spa jame a sieťujeme odborní kov a organiza cie 

 prina s anie nove  te my a inova cie 

 

Posilňujeme sociálnu súdržnosť obyvateľov Slovenska  

 vytva rame partnerstva  s podnikateľmi, ktorí  maju  moz nosť prostrední ctvom 

nas ej nada cie cielene a efektí vne nasmerovať svoju podporu organiza cia m 

a jednotlivcom 

 zvys ujeme povedomie laickej a odbornej verejnosti o moz nostiach z ivota 

znevy hodneny ch a ohrozeny ch socia lnych skupí n v komunite, komunitny ch 

sluz ba ch, filantropii a dobrovoľní ctve. 

 

Nada cia SOCIA prostrední ctvom financ nej podpory a vlastny mi aktivitami ovplyvn uje 

zmeny socia lneho syste mu v prospech najviac ohrozeny ch socia lnych skupí n 

obyvateľstva. Svoje sluz by poskytujeme s maxima lnou efektivitou, bez budovania 

zbytoc nej byrokracie v procese pomoci iny m. Nezamien ame filantropiu s vlastnou 

propaga ciou ani s neprimeranou propaga ciou nas ich partnerov.  
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  UDALOSTI ROKA 2015 |   

 S podporou THE VELUX FOUNDATION sme otvorili prvé tri Centrá včasnej 

intervencie na Slovensku! 

 V ra mci grantove ho programu Lienka pomoci sme medzi 32 projektov tere nnych a 

ambulantny ch sluz ieb pre seniorov rozdelili sumu 30 000 €. 

 Prostrední ctvom 2 % zí skany ch od firiem zdruz eny ch v Holandskej obchodnej 

komore, ako aj v ra mci podujatia Annual Charity Dinner sme v minulom roku zí skali 

az  21 000 €. V spolupra ci s Holandskou obchodnou komorou tak budeme mo cť 

vy znamne podporiť projekt najstars ieho ní zkoprahove ho programu na Slovensku – 

Kaspian, ktory  po sobí  v Petrz alke. 

 Desiati obyvatelia DSS Slatinka sa stali prvy mi prijí mateľmi tere nnej socia lnej 

sluz by podpora samostatne ho by vania na Slovensku. By vaju  samostatne 

v prenajaty ch bytoch a dosta vaju  nevyhnutnu  podporu. 

 Vstu pili sme do spolupra ce s Plesom v opere. Cieľom plesu je vďaka prí spevkom 

hostí  otvoriť na Slovensku dve nove  Centra  vc asnej intervencie v Banskej Bystrici 

a Kos iciach a aktí vne poma hať upriamovať pozornosť na tu to celospoloc ensku  

te mu. 

 Zmenili sme svoju strate giu v oblasti implementa cie vlastny ch projektov. Priamo 

sme vstu pili do spoluzakladania novy ch organiza cií  poskytuju cich moderne  

socia lne sluz by – takto sme v priebehu roka ovplyvnili vznik troch novy ch CVI, n. o., 

ale aj vznik neziskovej organiza cie Alternatí va v Luc enci.  
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  PODPORA ORGANIZÁCIÁM | podpora systémových zmien a rozvoja organizácií  | Blokový grant ŠFM 

BLOKOVÝ GRANT PRE MVO NA  PODPORU PARTNERSTIEV ŠVAJČIARSKO – 

SLOVENSKEJ SPOLUPRÁCE (2013-2015) 

 

Blokovy  grant S vajc iarskeho financ ne ho mechanizmu je administrovany  v spolupra ci 

troch nada cií . Lí drom je Nada cia EKOPOLIS, ktora  je vo vzťahu k U radu vla dy SR a 

S vajc iarskej konfedera cii zodpovedna  za realiza ciu Blokove ho grantu pre MNO a riadila 

financ ne  plnenie (vo vzťahu k vy davkom partnerov aj pouka zanie financií  prijí mateľom 

BG S FM). Karpatska  nada cia a nada cia SOCIA su  partnermi nada cie EKOPOLIS 

v napl n aní  jej sprostredkovateľskej funkcie. 

 

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

podporeny ch celkovo 13 projektov.  
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  PODPORA ORGANIZÁCIÁM | Blokový grant ŠFM | Podporené projekty 

Projekty ukončené v roku 2013 

 

Inštitút Krista Veľkňaza, projekt: Kvalitné sociálne služby v IKV 

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

v zariadeniach socia lnych sluz ieb v Z akovciach a Ľubici, ďals í  pracovní ci sa vzdela vali 

v oblastiach su visiacich s poskytovaní m socia lnych sluz ieb. S klientmi sa realizovali 

individua lne rozvojove  pla ny a zu c astn ovali sa aktiví t na rozvoj a udrz anie pracovny ch 

zruc ností .  

 

Projekty ukončené v roku 2014 

 

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR, projekt: Cesty 

k samostatnosti 

ZPMP v SR aktivitami projektu podporovali samostatny  z ivot ľudí  s menta lnym 

postihnutí m. Zameriavali sa na rozvoj z ivotny ch zruc ností  formou tre ningovy ch 

programov a vytvorili Centrum prí pravy ľudí  s menta lnym postihnutí m na samostatny  

z ivot. Vy znamny m dosiahnuty m cieľom je aj socia lna integra cia cez realiza ciu 

rehabilitac ne ho programu pre seniorov s menta lnym postihnutí m. 

 

Návrat, občianske združenie, projekt: Partnerstvo rodiča a odborníka 

Cieľom projektu bolo posilniť rodic ov ako partnerov podpory dieťaťa, podnecovať 

odborní kov k vní maniu rodic a ako partnera pomoci dieťaťu po sobení m na rodic ov i 

odborní kov smerom k zmene postojov (v zloz ke kognití vnej, emotí vnej i konatí vnej). 

 

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

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

a vzdela vací  cyklus Rozvoj kľu c ovy ch kompetencií . V ra mci projektu vys kolili niekoľko 

ľudí  bez domova na pra cu lektorov o problematike bezdomovectva a uskutoc n ovali 

verejne  diskusie.  

 

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

pomoci deťom so syndrómom CAN, CSA, deťom a rodinám v kríze, ktorým hrozí 

sociálne vylúčenie 

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

 

 

 

pre oblasť pra ce s ty rany mi, zneuz í vany mi a zanedba vany mi deťmi, rodinami v krí ze a 

rodinami, ktory m hrozí  socia lne vylu c enie. Is lo predovs etky m o zavedenie syste mu 

kvality poskytovania socia lnych sluz ieb v krí zovy ch strediska ch ale aj vzdela vanie 

pracovní kov v oblastiach relevantny ch pre kvalitne  poskytovanie sluz ieb.  
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  PODPORA ORGANIZÁCIÁM | Blokový grant ŠFM | Podporené projekty 

KASPIAN, projekt: Učíme sa byť lepší 

Pracovní ci organiza cie absolvovali akreditovane  vzdela vania a s podporou superví zie 

zvys ovali kvalitu sluz ieb ní zkoprahovy ch programov. V ra mci projektu pripravili 

odbornu  konferenciu so zahranic ny mi lektormi pre pracovní kov ní zkoprahovy ch 

centier.  

 

PRO REGION n. o., projekt: Získavanie odborných a praktických erudícií u 

zamestnancov a klientov sociálneho zariadenia 

Organiza cia v ra mci projektu rekons truovala priestory denne ho staciona ra, teda 

vytvorila priestory pre pracovne  dielne, zvy s ili odbornosť pracovní kov v oblasti 

liec ebnej rehabilita cie a fyzioterapie pre potreby klientov ako aj zí skaní m remeselny ch 

zruc ností  (kos ika rstvo a hrnc iarstvo) u s tyroch pracovní kov a 10 klientov DS Svetlus ka. 

Zí skane  zruc nosti sa vyuz í vaju  a aj naďalej budu  vyuz í vať v ra mci strate gie stabiliza cie 

financovania zariadenia.  

 

Projekty ukončené v roku 2015  

 

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

služieb pre ľudí bez domova 

Organiza cia vytvorila ní zkoprahovy  model socia lnych sluz ieb pre ľudí  bez domova 

s c iastkovy mi pilotny mi projektmi zamerany mi na rozvoj pracovny ch na vykov a na 

na vrat klientov do samostatne ho bez ne ho z ivota. C asť projektu bola zamerana  na 

rekons trukciu nocľaha rne. Rekons trukcia umoz nila poskytovanie kvalitnejs í ch sluz ieb 

jednotlivy m skupina m bezdomovcov oddelene. 

  

Áno pre život n. o., projekt: Kvalitné sociálne služby pre rodiny s deťmi ohrozené 

sociálnym vylúčením v Rajeckom regióne 

Aktivity projektu viedli k zvys ovaniu kvality socia lnych sluz ieb a posilneniu 

profesionality neziskovej organiza cie v oblasti komplexnej starostlivosti o rodiny a 

osoby ohrozene  socia lnym vylu c ení m. V ra mci projektu sa uskutoc nili rekons trukcia 

a vybavenie zariadenia nu dzove ho by vania pre obete doma ceho na silia, poskytovalo sa 

poradenstvo a terapeuticke  programy, ale realizovali sa aj programy a vzdela vanie na 

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

Únia materských centier, projekt: Krok k samostatnosti 

Projektovy mi aktivitami U nia matersky ch centier podporovala materske  centra  

v regio noch aj vytvorení m funkcie regiona lnych koordina toriek, ktore  spolu s MC 

vytva rali akc ne  pla ny MC a regiona lne pla ny. Rozví jali a posiln ovali zruc nosti c leniek 

matersky ch centier v oblasti komunitnej pra ce, zvy s ovaní m potencia lu prirodzene ho 

komunitne ho zdroja, aky mi su  materske  centra  v procese predcha dzania socia lneho 

vylu c enia z ien na materskej dovolenke.  

 

Detský fond Slovenskej republiky, projekt: MIXklub nízkoprahové centrum pre 

deti a mládež, MIXáčik nízkoprahové rodinné centrum 

Organiza cia poskytuje otvoreny , bezpec ny  a podnetny  priestor ohrozeny m deťom, 

mlady m ľuďom a rodina m. Poskytuje pomoc pri prekona vaní  na roc ny ch z ivotny ch 

situa cií , vytva ra podmienky na zmysluplne  tra venie voľne ho c asu a vzdela vanie so 

snahou obmedziť socia lne vylu c enie.  

 

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

Organiza cia sa zamerala na zvys ovanie kvalifika cie odborny ch pracovní kov. Vyví jala 

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

na pol ceste) a snaz ila sa o spustenie novy ch sluz ieb s pecializovane ho socia lneho 

poradenstva. Ponuku svojich sluz ieb svojich sluz ieb rozs í rili aj na cieľovu  skupinu 

seniorov o doma cu opatrovateľsku  sluz bu.  

 

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

Za merom organiza cie v projektovy ch aktivita ch bolo podporiť proces komunitne ho 

rozvoja prostrední ctvom preva dzky komunitny ch centier vo vybrany ch lokalita ch 

Pres ovske ho kraja. V ra mci komunitny ch centier poskytuju  voľnoc asove , za ujmove  

a vzdela vacie aktivity a socia lne (pracovne  a karie rne) poradenstvo. Pre svojich 

pracovní kov zabezpec ovali vzdela vanie a superví ziu.  

 

Viac o projektoch na jdete:  

http://www.bgsfm.sk/stranka_data/subory/aktuality/blokovy-grant-sfm-final.pdf    

http://www.bgsfm.sk/stranka_data/subory/aktuality/blokovy-grant-sfm-final.pdf
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  PODPORA ORGANIZÁCIÁM | Blokový grant na podporu MVO Aktívne občianstvo a inklúzia  

BLOKOVÝ GRANT NA PODPORU MVO - PROGRAM AKTÍVNE OBČIANSTVO 

A INKLÚZIA (2013-2015) 

 

EKOPOLIS plní  u lohu sprostredkovateľa pre Fond Aktí vne obc ianstvo a inklu zia 

v partnerstve s nas ou nada ciou. U lohou nada cie je manaz ovať komponent rozvoja 

sluz ieb v socia lnej oblasti.  

 

Z o smich podporeny ch projektov (organiza cií ) dve organiza cie  ukonc ili realiza ciu 

v priebehu roka 2014.  

 

Projekty ukončené v roku 2014 

 

M.E.S.A. 10, Podpora integrácie inštitucionalizovaných klientov do lokálnych 

komunít na príklade pilotného územia Banskobystrického kraja  

schválená výška grantu: 64 504,13 €  

Cieľom projektu bolo zmapovanie konkre tnej situa cie v oblasti implementa cie procesov 

deins titucionaliza cie najma  pre osoby s menta lnym postihnutí m. Na prí klade BBSK (je 

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

ins pira cia a zdroj pre Slovensko) navrhovali (vzorovu ) komunitu v slovensky ch 

pomeroch, v ktorej by klienti by valej ins titu cie (DSS) mohli z iť prirodzeny m z ivotom 

(typy podporny ch sluz ieb, zamestnanie, by vanie, socia lna podpora a voľny  c as).  

 

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

schválená výška grantu: 36 695,16 € 

Cieľom projektu bolo sieťovať poma haju ce organiza cie a nastaviť individualizovane  

typy sluz ieb a pomoci pre rastu cu cieľovu  skupinu ľudí  s dus evny mi poruchami. 

Aktivitou projektu bol aj vy skum barie r/moz ností  uplatnenia ľudí  s dus evny mi 

poruchami v pracovnom z ivote.  
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  PODPORA ORGANIZÁCIÁM | Blokový grant na podporu MVO | Podporené projekty  

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 (No rsko) priniesli s pecializovany  program Agression Replacement 

Training. Vys koleny ch bolo 41 profesiona lov – tre nerov. Tento jedinec ny  tre ning je 

vyuz iteľny  pre s iroky  okruh ľudí  pracuju cich s rozlic ny mi cieľovy mi skupinami. Zí skane  

zruc nosti su  vyuz í vane  pracovní kmi Na vratu, ale aj s iroky m okruhom ďals í ch profesiona lov 

z iny ch organiza cií  z ro znych c astí  Slovenska. U loha zahranic ne ho partnera bola kľu c ova . 

 

OZ Vagus; Domec – Denné nízkoprahové a integračné centrum pre ľudí bez domova; 

poskytnutý nenávratný finančný príspevok: 77 740,00 € 

Cieľom projektu bolo spreva dzkovať ní zkoprahove  (urc ene  aj pre osoby pod vplyvom 

alkoholu, bez dokladov a pod.) denne  centrum pre ľudí  bez domova. Ide o prvy  projekt 

svojho druhu v Bratislave. Z ije tu najva c s í  poc et ľudí  bez domova v poc te 3500 az  4500. V 

dennom centre vykona vaju  cielene  s pecializovane  aktivity zamerane  na dlhodobu  socia lnu 

inklu ziu klientov, ale poskytuje sa aj „prva  pomoc“ pre ľudí , pre ktory ch je na vrat do 

majoritnej spoloc nosti dlhy m procesom. Zahranic ny  partner z No rska (Salvation Army 

Norway) ins piroval nas ich odborní kov v ďals om rozvoji sluz ieb – c o sa nakoniec uka zalo ako 

obojstranna  ins pira cia.   

 

Drahuška a my, občianske združenie; Sme samostatnejší; poskytnutý nenávratný 

finančný príspevok: 45 500,09 € 

Osamostatn ovanie mlady ch ľudí  s autizmom, ktorí  pres li vzdela vací m  procesom, ale 

v su c asnosti je ich potrebou na jsť si pracovne  uplatnenie a samostatne  by vanie, c o bolo 

cieľom projektu. V Krajnom preva dzkuju  male  komunitne  zariadenie pre klientov. No rsky 

partner poma hal v Drahus kove s vytvorení m a implementa ciou individua lnych pla nov 

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 niekoľky ch novy ch programov do pra ce odborní kov tejto 

osvedc enej organiza cie po sobiacej v oblasti sluz ieb pre obete doma ceho na silia.                    

 

 

 Nove  preventí vne programy maju  za cieľ obnoviť rodinne  prostredie, pomo cť 

 pa chateľom doma ceho na silia res trukturalizovať svoje spra vanie a v konec nom 

 do sledku prispieť k prevencii separa cie detí  od rodic ov. Dlhodoby m sledovaní m 

 a podporou rodina m poma haju  udrz iavať dosiahnute  pozití vne zmeny.  
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  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 analy zou potrieb a efektí vne cieleny m nastavení m sluz ieb posilniť pa ť 

komunitny ch centier v  ro mskych komunita ch Sverz ov, Doľany-Ros kovce, Petrovany, Spis ske  

Podhradie a Pres ov lokalita „Teheln a“. MNO vykona va c innosti individua lneho poradenstva:   

individua lne rozvojove  pla ny, karie rne poradenstvo, ní zkoprahove  denne  centra , 

dobrovoľní cke peer-programy v spolupra ci so s tudentmi VS . 

 

ZPMP v Petržalke, PSC Impulz; Spoločne za prijatie – za život bez znevýhodnenia; 

poskytnutý nenávratný finančný príspevok:   71 965,62 € 

Cieľom projektu bola podpora inklu zie dospely ch ľudí  s menta lnym postihnutí m formou ich 

zapojenia ako tre nerov „zdravej popula cie“ v spolupra ci so stredny mi a vysoky mi s kolami. 

D als í m inovatí vnym prvkom je profesionaliza cia pra ce chra neny ch dielní  (Barlic ka Pres ov, 

Ayrton Prievidza, Jazmí n Handlova , Dom Svitania Jakubov, Impulz Petrz alka, Krí dla 

Bratislava, Andreas, S anca pre nechceny ch Du bravka), kde v spolupra ci s profesiona lnymi 

dizajne rmi, vy tvarní kmi a odborní kmi z oblasti predaja vytvorili nove  portfo lio vy robkov a 

na stroje na zí skanie odbytu. 

 

Viac o projektoch ako aj prí klady dobrej praxe na jdete:  

http://www.socia.sk/wp-content/uploads/2016/01/AOI_socialne_web.pdf  

http://www.socia.sk/wp-content/uploads/2016/01/AOI_socialne_web.pdf


 

19 

 

 

 

  PODPORA ORGANIZÁCIÁM |  



 

20 

 

 

 

  PODPORA ORGANIZÁCIÁM | Lienka pomoci  

GRANTOVÝ PROGRAM LIENKA POMOCI 

 

 

Za merom programu LIENKA POMOCI je rozs í riť   a skvalitniť   tere nne a ambulantne  socia lne 

sluz by pre seniorov a podporiť zavedenie novy ch sluz ieb. Program je financovany  z vy nosu 

verejnej zbierky LIENKA POMOCI, ktoru  nada cia SOCIA kaz doroc ne organizuje. O financ nu  

podporu sa v roku 2015 mohli ucha dzať zriaďovatelia alebo preva dzkovatelia tere nnych a 

ambulantny ch sluz ieb pre seniorov: mimovla dne organiza cie, neziskove  organiza cie 

poskytuju ce verejno-prospes ne  sluz by, obc ianske zdruz enia, u c elove  zariadenia cirkvi, 

Slovensky  C erveny  krí z , obce a mesta  a nimi zriadene  organiza cie v sí dlach do 5 000 

obyvateľov. 

Vďaka verejnej zbierke mohla nada cia z Fondu Lienka pomoci rozdeliť sumu 30 000 €. Sumu 

sme rozdelili medzi 32 projektov ro znych organiza cií . Lienka pomoci podporila zvys ovanie 

kvalifika cie opatrovateliek, umoz nila na kup a poz ic iavanie rehabilitac ny ch pomo cok do 

rodí n, pomohla skvalitniť prepravnu  sluz bu pre imobilny ch seniorov.  

Podporili sme organiza cie, ktore  zas koľovaní m a poz ic iavaní m pomo cok uľahc uju  pra cu 

doma cich opatrovateľov. Podporene  organiza cie a obce poma haju  seniorom 

v doma cnostiach, alebo poskytuju  ambulantne  sluz by a za roven  plnia u lohu poradensky ch 

centier pre neforma lnych opatrovateľov.  

 

Viac informa cií  o podporeny ch projektoch je k dispozí cii na webovej stra nke: 
http://www.lienkapomoci.sk/ako-lienka-pomohla 
 

http://www.lienkapomoci.sk/ako-lienka-pomohla


 

21 

 

 

 

PODPORA RODINÁM |  Špecifická podpora rodín  

Pomoc rodina m v ťaz kej z ivotnej situa cii realizujeme od roku 2010. Financ ne  prí spevky 

prispeli najma  k predcha dzaniu separa cie dieťaťa od rodic ov. Sme radi, z e stabilny  

prispievateľ a inicia tor tohto male ho fondu Andrej Jankuliak prostrední ctvom firmy ANJA 

prispel aj tento rok sumou 3 000 €. Prostrední ctvom obc ianskeho zdruz enie Na vrat 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  sluz by a deins titucionaliza cia na Slovensku 

PODPORA KOMUNITNÝCH SLUŽIEB A PROCESU DEINŠTITUCIONALIZÁCIE NA 

SLOVENSKU  

 
Rok 2015 bol uz  tretí m rokom nas ej spolupra ce s Open Society Foundations – Mental Health 

Initiative a organiza ciami, ktore  sa pridali k neforma lnemu zoskupeniu Platforma ZA 

KOMUNITNÉ SLUŽBY – Z Domova domov. Naším hlavným cieľom je podporiť na Slovensku 

rozvoj komunitny ch sluz ieb a podporiť proces deins titucionaliza cie socia lnych sluz ieb. 

 

V roku 2015 sa nas e aktivity su stredili hlavne na monitorovanie prí prav c erpania financ nej 

podpory zo štrukturálnych fondov EÚ v rokoch 2014 – 2020. Operac ne  programy, 

z ktory ch socia lne sluz by budu  mo cť c erpať podporu, boli schva lene  v decembri 2014 a cely  

uplynuly  rok sa pripravovali za mery na rodny ch projektov, mechanizmy riadenia, regiona lne 

integrovane  u zemne  strate gie a zac ali fungovať monitorovacie vy bory operac ny ch 

programov. Je za nami veľa c í tania, pí sania pripomienok a upozorn ovania na sporne  oblasti. 

Verí me, z e sme niektory mi prispeli k leps í m nastaveniam a podmienkam pre ľudí  so 

zdravotny m postihnutí m. Sta le vs ak vidí me potrebu sledovať a upozorn ovať na do sledne  

dodrz iavanie horizonta lneho princí pu nediskrimina cie a rovnosti prí lez itostí  pri c erpaní  

eurofondov c i  princí pu partnerstva pri ich nastavovaní . 

 

D als ia oblasť nas ich aktiví t bola zamerana  na zviditeľn ovanie a podporu komunitny ch 

sluz ieb. Viacere  nas e aktivity boli zamerane  priamo na podporu DSS Slatinka a OZ Dlan  

v Luc enci pri ich procese deins titucionaliza cie. Sme veľmi radi, z e sme mohli podporiť 

Slatinku pri spustení  novej socia lnej  služby podpora samostatného bývania – ako prví  na 

Slovensku. Dnes uz  10 klientov by va vo vlastny ch bytoch a potrebnu  podporu maju  len vo 

forme novej  tere nnej sluz by. Na podporu transformac ny ch procesov v socia lnych sluz ba ch 

sme uskutoc nili viacero stretnutí , workshopov c i medzina rodnu   konferenciu v spolupra ci so 

SocioFo rom a EASPD.  
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 MODELOVANIE SOCIÁLNEJ SIETE | tvorba a zavádzanie modelov fungovania komplexnej sociálnej siete 

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

Okrem toho sa na m v minulom roku podarilo pripraviť niekoľko zaují mavy ch publika cií . Tri 
z nich su  prakticky mi sprievodcami a verí me, z e vzhľadom na to, z e su  voľne dostupne  na 
nas ich stra nkach, poslu z ia c o moz no najva c s iemu poc tu odborní kov, ale aj bez ny m ľuďom.  

 
Spôsobilosť na právne úkony. Cesta k samostatnosti a nezávislosti 
http://www.socia.sk/wp-content/uploads/2015/12/manual_web.pdf  
Publika ciu sme pripravili v spolupra ci s pra vnikmi Maros om Matias kom, Vladimí rom 
Volc kom a Ivanom Humení kom. V tejto prí ruc ke, ktora  je urc ena  najma  socia lnym 
pracovní kom a podporovateľom ľudí , ktorí  su  pozbavení  alebo obmedzení  vo svojej pra vnej 
spo sobilosti, na jdete vysvetlenia pojmov, presny  popis postupu, ale aj prakticke  rady a 
upozornenia. V prí lohe sa nacha dzaju  aj na vrhy na forma lne z iadosti. 

 
Potrebujem pomoc, čo mám robiť 
http://www.socia.sk/wp-content/uploads/2015/11/potrebujem-pomoc_web.pdf   
Aktualizovali a doplnili sme broz u ru SocioFo ra Potrebujem pomoc, c o ma m robiť? Broz u ra 
ponu ka niekoľko dobry ch ra d pre seniorov a osoby so zdravotny m postihnutí m, ako 
postupovať podľa za kona (prevaz ne o socia lnych sluz ba ch), ak potrebuju  nejaku  formu 
pomoci. U daje v broz u re su  aktualizovane  k okto bru 2015. 

 
Plány účasti a skúsenosti 
http://www.socia.sk/wp-content/uploads/2016/02/Plan-ucasti_WEB.pdf  

Pla n u c asti a sku senosti je jedny m z na strojov individua lneho pla novania, ktory  zabezpec uje 
a rozví ja kvalitu a zmysel z ivota pre dospely ch ľudí  s kombinovany m alebo ťaz ky m 
postihnutí m v zariadeniach socia lnych sluz ieb. Za vznikom stoja no rski odborní ci Knut Sla tta 
a Erlend Ellefsen, ktorí  sa dlhe  roky venuju  pra ci s ľuďmi s kombinovany m postihnutí m. Sme 
radi, z e takouto formou mo z eme rozs í riť ponuku na strojov pre individua lne plánovanie.  
 
Monitoring bariérovosti. Život na kolesách s prekážkami 
http://www.socia.sk/wp-content/uploads/2016/05/Monitoring-barierovosti_web.pdf 

Sme veľmi radi, z e mo z eme predstaviť publika ciu Z ivot na kolesa ch s preka z kami. Je 
rozdelena  na tri c asti. Spoloc ny m menovateľom vs etky ch su  barie ry a to, ako sa s nimi 
vyrovna va Slovenska  republika, obyvatelia Luc enca a Roman Vra bel, autor publika cie. 

http://www.socia.sk/wp-content/uploads/2015/12/manual_web.pdf
http://www.socia.sk/wp-content/uploads/2015/11/potrebujem-pomoc_web.pdf
http://www.socia.sk/wp-content/uploads/2016/02/Plan-ucasti_WEB.pdf
http://www.socia.sk/wp-content/uploads/2016/05/Monitoring-barierovosti_web.pdf
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 MODELOVANIE SOCIÁLNEJ SIETE | Projekt včasnej intervencie na Slovensku  

V roku 2015 sme v projekte RVIS zaznamena vali veľke  u spechy. Na prelome rokov vznikli 

vs etky tri centra  a po prvy ch mesiacoch prí pravny ch pra c a zariaďovania sme 20. 4. 2015 na 

tlac ovej konferencii sla vnostne predstavili na s  projekt verejnosti. Ty mto dn om sa 

ods tartovalo fungovanie siete prvy ch troch CVI na Slovensku.    

 

V nas ej te me sa na m podarilo nadviazať spolupra cu aj s niektory mi odborní kmi z radov 

leka rov. Jedny m z ty ch, ktorí  vní maju  vy znam sluz by vc asnej intervencie, je aj by valy  hlavny  

odborní k Ministerstva zdravotní ctva pre oblasť neonatolo gie 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.“ 

Na sledne od aprí la do ju na oficia lne, za prí tomnosti za stupcov miestnych samospra v a 

loka lnych podporovateľov, otvorili svoje bra ny vs etky tri centra . Te ma sa streta vala 

s pozití vnym ohlasom z radov odborní kov, ako aj z radov rodic ov, pre ktory ch sa vznik CVI 

stal na dejou na dostupnejs ie sluz by.  

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 

 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. 

 Poc as roka vs etky poradkyne z CVI absolvovali se riu vzdela vaní , ktore  im mali 

 pomo cť doplniť a zjednotiť  vedomosti v pra ci s rodinami. Prve  vzdela vanie sa ty kalo 

 Individua lneho pla novania zamerane ho na c loveka. Lektorkami boli Julie Lunt (UK) 

 a Son a Holu bkova . Druhe  vzdela vanie nas e kolegyne z CVI absolvovali pod vedení m 

 pani Terezie Hradilkovej, ktora  priblí z ila c esky  model vc asnej intervencie 

 prostrední ctvom Tre ningu poradce rane  pe c e. 

 V troch CVI (v  Bratislave, Z iline a Pres ove) dnes pracuje 15 poradky n  vc asnej 

 intervencie, ktore  poskytuju  poradenske  a ďals ie odborne  sluz by asi 157 rodina m 

 detí  so zdravotny m znevy hodnení m vo veku od 0 do 7 rokov. V pracovny ch tí moch 

 v nas ich centra ch su  zastu pene  profesie: psycholo g, socia lny pracovní k, s pecia lny 

 pedago g, liec ebny  pedago g, fyzioterapeut a logope d. 

 

 Za do lez ity  mí ľnik tohtoroc ne ho diania v te me vc asnej intervencie tiez  povaz ujeme 

 nadviazanie spolupra ce s vy znamny m slovensky m partnerom. Poc as leta sme zac ali 

 rokovať so spoloc nosťou Orange Slovensko, a. s., ktora  sa rozhodla podporiť vznik 

 ďals ieho Centra vc asnej intervencie prostrední ctvom dobroc innej zbierky Plesu 

 v opere. Na prvej tlac ovej konferencii 7. 10. 2015 bolo oficia lne potvrdene , z e cely m 

 vy nosom zbierky 16. roc ní ka Plesu v opere, ktory  sa uskutoc ní  9. 1. 2016, sa podporí  

 zriadenie a preva dzku nove ho 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 dobroc inne mu Plesu v opere sa pridala 

 aj Nada cia Markí za, ktora  prostrední ctvom verejnej financ nej SMS zbierky zbierala 

 peniaze pre pla novane  CVI v Banskej Bystrici.  
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 MODELOVANIE SOCIÁLNEJ SIETE | Projekt včasnej intervencie na Slovensku  

Za do lez ity  mí ľnik tohtoroc ne ho diania v te me vc asnej intervencie tiez  povaz ujeme 

nadviazanie spolupra ce s vy znamny m slovensky m partnerom. Poc as leta sme zac ali rokovať 

so spoloc nosťou Orange Slovensko, a. s., ktora  sa rozhodla podporiť vznik ďals ieho Centra 

vc asnej intervencie prostrední ctvom dobroc innej zbierky Plesu v opere. Na prvej tlac ovej 

konferencii 7. 10. 2015 bolo oficia lne potvrdene , z e cely m vy nosom zbierky 16. roc ní ka Plesu 

v opere, ktory  sa uskutoc ní  9. 1. 2016, sa podporí  zriadenie a preva dzku nove ho 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 dobroc inne mu 

Plesu v opere sa pridala aj Nada cia Markí za, ktora  prostrední ctvom verejnej financ nej SMS 

zbierky zbierala peniaze pre pla novane  CVI v Banskej Bystrici.  

 

Po roku pra ce na projekte RVIS je nas í m cieľom aj naďalej prispievať k tomu, aby sa 

Slovensko stalo krajinou s funkc nou sieťou vc asny ch komplexny ch sluz ieb dostupny ch pre 

rodiny s deťmi so znevy hodnení m, ktore  podporuju  ich do stojny  a plnohodnotny  z ivot.  
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 POSILŇOVANIE MIMOVLÁDNYCH ORGANIZÁCIÍ | zviditeľňovanie a posilňovanie aktivít MNO v sociálnej 

oblasti| SocioFórum  

SPOLUPRÁCA SO SOCIOFÓROM 

 

SocioFo rum je platforma mimovla dnych neziskovy ch organiza cií , ktore  po sobia v socia lnej 

oblasti. Poslaní m SocioFo ra je obhajovať a presadzovať za ujmy a poz iadavky MNO, ktore  

pracuju  pre ľudí  socia lne, zdravotne c i inak znevy hodneny ch.     

 

    

 

       

 

Rok 2015 bol pre SocioFo rum predovs etky m rokom volieb. Po neu spes nom valnom 

zhromaz dení  v roku 2014 (neboli sme uzna s aniaschopní ) sme mobilizovali c lenov k u c asti 

a za roven  pripravili na vrh na zmenu stanov, ktore  menej zva zuju  ruky a ries ia niektore  

za lez itosti, na ktore  sa v zac iatkoch nemyslelo. Na vy roc nej konferencii v septembri sme uz  

boli uzna s aniaschopní . Valne  zhromaz denie schva lilo nove  znenie stanov a zvolili sme novy  

vy bor. Vo vy bore dos lo k vy raznejs í m persona lnym zmena m. Na jesennom stretnutí  vy boru 

SocioFo ra boli zvolení  hovorcovia/s tatuta rni za stupcovia zdruz enia.  

 

Do konca roka 2015 sme zmeny stanov zaregistrovali na ministerstve vnu tra.  

Na MPSVR SR sme poslali z iadosť o poskytnutie grantu na c lensky  prí spevok 

v medzina rodnej organiza cii EASPD, ktorej sme c lenom.  

 

Za vy datnej dobrovoľní ckej podpory zamestnancov nada cie a ostatny ch c lenov a c leniek 

vy boru realizovalo SocioFo rum viacero aktiví t: pripomienkovalo programove  dokumenty 

k c erpaniu ES IF, zastupovalo svojich c lenov v poradny ch vy boroch  a pracovny ch skupina ch 

ministerstiev a vla dy, zorganizovalo socia lne konferencie s workshopmi (konferencia 

SocioFo ra a Fo rum poskytovateľov sluz ieb – EASPD) a angaz ovalo sa v ra mci c lenstva 

v medzina rodny ch (EASPD) aj na rodny ch (Koalí cia pre deti Slovensko) organiza cia ch. 

 
Vy bor SocioFo ra schva lil c lenstvo ďals í m z iadateľom a celkovy  poc et c lenov ku koncu roka: 

77 riadnych c lenov a deva ť pridruz eny ch c lenov.  
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 POSILŇOVANIE MIMOVLÁDNYCH ORGANIZÁCIÍ | zviditeľňovanie a posilňovanie aktivít MNO v sociálnej 

oblasti| Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora  

PROJEKT ZVYŠOVANIA TRANSPARENTNOSTI NEZISKOVÉHO SEKTORA 

 

U rad splnomocnenca vla dy SR pre rozvoj obc ianskej spoloc nosti pri Ministerstve vnu tra SR 

v rokoch 2014 a 2015 realizoval na rodny  projekt „Zvys ovanie transparentnosti neziskove ho 

sektora a kvality sluz ieb poskytovany ch neziskovy mi organiza ciami cez mechanizmus 

akredita cie mimovla dnych neziskovy ch organiza cií “.  

 

Vy stupom projektu je analy za a na vrh modelu otvorene ho informac ne ho syste mu o MNO, 

ktory  je zosu ladeny  s na vrhom nove ho za kona o registra cii mimovla dnych neziskovy ch 

organiza cií . V roku 2016 sa bude pokrac ovať technicky m ries ení m informac ne ho syste mu 

tak, aby sa mohol spustiť do praxe v roku 2017. Mimovla dne neziskove  organiza cie sa ty m 

stanu  su c asťou vla dneho e-governmentu, c o prispeje k efektí vnemu manaz mentu verejny ch 

financií  zo strany poskytovateľov (verejna  spra va), ako aj prijí mateľov (MNO). Otvoreny  

informac ny  syste m ma  byť aj na strojom na odbu ranie byrokracie a zvys ovanie kvality sluz ieb 

pod drobnohľadom verejnosti.  

Viac o dosiahnuty ch vy sledkoch na jdete na: 
http://www.minv.sk/?ros_amno 
 

U rad splnomocnenca sa pri realiza cii projektu usiloval o naplnenie princí pov partnerstva, 

preto projekt realizoval v spolupra ci s kľu c ovy mi organiza ciami, ktore  plnia podporne  

a infras truktu rne funkcie pre obc iansku spoloc nosť a neziskovy  sektor – Centrum pre 

filantropiu, n. o., SOCIA – Nada cia na  podporu socia lnych zmien, Partners for Democratic 

Change Slovakia, o. z. a 1. Slovenske  neziskove  servisne  centrum, o. z. 

 

Tento projekt sa realizoval vd aka podpore z Euro pskeho socia lneho fondu v ra mci 

Operac ne ho programu Zamestnanosť a socia lna inklu zia. 

 

 

 

http://www.minv.sk/?ros_amno
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  Kampaň STAROBA SA NÁS DOTÝKA a verejná zbierka LIENKA POMOCI  

KAMPAŇ STAROBA SA NÁS DOTÝKA A VEREJNÁ ZBIERKA LIENKA POMOCI 

             

Kampan  STAROBA SA NA S DOTÝ KA prina s a uz  s esť rokov te mu starnutia a poma ha tra viť 

seniorom starobu tam, kde to maju  najrads ej – doma. Pra ve tento roc ní k kampane bol pre 

na s kriticky . Pris li sme o vy znamne ho financ ne ho partnera a rea lne hrozilo, z e o te me 

staroby sa hovoriť nebude a na seniorov sa zabudne. Ako sa vs ak uka zalo, pre nas u agentu ru 

CREATIVE DEPARTMENT nie je ani nulovy  media lny rozpoc et preka z kou. Poku sila sa 

rozs í riť te mu staroby prostrední ctvom socia lnych sietí . Vyuz ila fenome n selfie a hashtagov 

a poku sila sa vytvoriť online hnutie ľudí , pre ktory ch su  starí  ľudia hviezdy. Stac ilo si urobiť 

spoloc nu  selfie so stary m rodic om, zmeniť profilovu  fotografiu na facebooku a pridať hashtag 

#moje STARsieja. Okrem bez ny ch ľudí  si svoje profilove  fotografie zmenili mnohe  zna me 

tva re: Milan Junior Zimny koval, Helena Krajc iova , Zuzka Smatanova , Ta n a Pauhofova  c i 

Zuzka S ebova . Kampan  zaujala me dia , a tak sa na m podarilo splniť cieľ: dostať seniorov, nas e 

hviezdy, do me dií  a pripomenu ť, akí  su  pre na s do lez ití .   
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 AKTIVITY ZAMERANÉ NA TVORBU ZDROJOV NADÁCIE |  
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  AKTIVITY ZAMERANÉ NA TVORBU ZDROJOV NADÁCIE | Dve percenta  | Spolupra ca s HOK  

DVE PERCENTÁ 

 

Z asigna cie dane z prí jmov sme prevaz ne od pra vnicky ch oso b zí skali celkovu  sumu 47 

274,13 €, c o predstavuje pokles o 49 897,13 € oproti minule mu roku. 

Najva c s iu c iastku asignovala SCA Gemerska  Ho rka 15 000 €, nasledovali firmy zdruz ene  
v HOK 5 573 € a ING Bank 3 900 €. Anonymní  asigna tori podporili nas e projekty sumou 22 
801,13 €. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPOLUPRÁCA S HOLANDSKOU OBCHODNOU KOMOROU 

 

 Tradic na  charitatí vna vec era Holandskej obchodnej komory v Slovenskej republike 

 sa tento rok konala 21. novembra 2015 v Bratislave. 11. roc ní k sla vnostne ho 

 galavec era tentoraz podporil projekt najstars ieho ní zkoprahove ho programu na 

 Slovensku – Kaspian, ktory  po sobí  v Petrz alke. Vďaka aukcii a tombole c lenovia 

 komory a pozvaní  hostia vyzbierali 21 000 €, su c asťou ktory ch boli aj 2 % 

 z dane z prí jmu c lenov komory. Hlavny m za merom projektu, ktory  vybrala 

 Holandska  obchodna  komora v spolupra ci s nada ciou SOCIA, je rekons trukcia 

 nove ho priestoru, v ktorom na jde pomoc a ine  podporne  aktivity viacero detí .  
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  AKTIVITY ZAMERANÉ NA TVORBU ZDROJOV NADÁCIE | Vy znamní  partneri  

VÝZNAMNÍ PARTNERI  

 

 

Nada cia VELUX z Da nska 

Open Society Foundation – Mental Health Institute Budapest 

U rad financ ne ho mechanizmu EHP 

Nada cia Ekopolis 

ANJA, spol. s r. o. a konkre tne Andrej Jankuliak 

Agentu ra CREATIVE DEPARTMENT 

ING Bank N.V. poboc ka Bratislava 

Holandska  obchodna  komora 

SCA Hygiene Products 

Ples v opere 

Orange Slovensko, a. s. 

Nada cia ORANGE 

Heineken Slovensko 

GEFCO Slovakia 

EASPD 

Kancela ria WHO na Slovensku 
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 FINANČNÁ SPRÁVA|  
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  FINANČNÁ SPRÁVA |  

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

   

Verejná zbierka Lienka  

Verejná zbierka Lienka  7 068 23 888 

Dary od fyzických osôb: 

Ing. Jankuliak 0 1 070 

Zamestnanci ING Bank  640 640 

Iní 247 366 

Služby, predaj tovaru 
predaj publikácie Zr-
kadlenie 8 8 

Finančné príjmy 
Bank.úroky a úrok z 
pôžičky  32 50 

Kurzové zisky 0 10 

SPOLU  550 367 658 002 

 Príjmy Výnosy 

Nadácie a inštitúcie: 

FOSI (Fundation Open Society Institute) 80 111 79 806 

NDS - Hodina deťom 2 400 2 048 

EASPD  2 773 0 

PLES V OPERE - vznik nových CVI B.Bystrica a Košice 13 400 1 637 

Nadácia VELUX 265 175 319 603 

WHO Bratislava 8 865 8 865 

TriGranit Centrum, a.s.   1 200 

Refakturácia nákladov 659 27 

Iné   2 322 

Obchodné spoločnosti: 

ING Bank 13 000 13 000 

GEFKO Slovakia s.r.o. 7 500 7 500 

Holandská obchodná komora (HOK) 10 500 10 500 

ANJA s.r.o. 12 000 3 646 

Slovak Telekom a.s. 50 000   

Vaša Slovensko s.r.o. 506 506 

Verejné zdroje: 

2 % z daní 47 274 47 733 

AOI NFM - Manažment 20 138 18 887 

AOI NFM - Projekty 0 106 238 

MV SR 800 2 585 

BG ŠFM pre MVO 7 271 5 867 
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  FINANČNÁ SPRÁVA |  

 

Celkove  na klady v c lenení  na spra vu nada cie a projektovu  c innosť (vs etko v €) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Rozpoc et nada cie na rok 2015 bol prerokovany  a schva leny  na zasadaní  Spra vnej rady dn a 26. 11. 2014. 

  
Správa nadá-

cie 
Projektová 

činnosť 
Poskytnuté 
príspevky Spolu 

Ochrana a zhodnotenie majetku 1 853 698   2 551 

Propagácia verejnoprospeš. účelu nadácie - kampaň a zbierka 300 6 178   6 478 

prevádzka nadácie 16 194 152 377   168 571 

odmena za výkon funkcie správcu 0 0   0 

cestovné 82 9 161   9 243 

mzdové náklady 4 816 78 038   82 854 

iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou  3 324 513   3 837 

poskytnuté príspevky PO a FO     384 405 384 405 

SPOLU  26 569 246 965 384 405 657 939 

Daň z príjmu       13 

SPOLU NÁKLADY       657 952 

% -ny podiel nákladov na správu z celkových nákladov 4,04% 95,96 100% 
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  FINANČNÁ SPRÁVA |  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pla novane  vy davky na spra vu ako celok neboli prekroc ene . Osobne  na klady boli prekroc ene , nakoľko sa nepodarilo zazmluvniť projekt,   

v ktorom boli pla novane  vy davky na mzdy projektove ho manaz e ra.  

Mierne prekroc enie pla novany ch vy davkov na preva dzku bolo zaprí c inene  celkovy m na rastom aktiví t nada cie, c o sa premietlo aj do na kladov na spra vu. 

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 

Prevádzka nadácie 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 

SPOLU 30 000 26 569 3 431 
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  FINANČNÁ SPRÁVA |  

Nada cia nevytva rala v roku 2015 z iadne nadac ne  fondy. 

Z do vodu zmeny v Postupoch u c tovania pre neziskove  U J sme v roku 2015 vytvorili pen az ny  

fond podľa osobitny ch predpisov na nevyc erpane  prí spevky v ra mci verejnej zbierky Lienka 

pomoci. 

Hospodársky výsledok nadácie 

Nada cia dosiahla v roku 2015 c isty  zisk vo vy s ke 50,15 €, ktory  bude zau c tovany  k 1. dn u 

nasleduju ceho roka na u c et Rezervne ho fondu. 

 

Investovanie finančných prostriedkov 

Nada cia investovala financ ne  prostriedky na 5-roc ny ch termí novany ch bankovy ch u c toch v 

Tatra banke so splatnosťou u roku az  po uplynutí  celkovej doby viazanosti vkladu a do 

poskytnutej financ nej vy pomoci. 

 

Pohľadávky a záväzky 

Celkove  pohľada vky boli vo vy s ke 83 414 € a za va zky vo vy s ke 30 100 €. 

 

Poskytnuté príspevky a dary iným PO a FO – spolu 377 820 € (vra tane VZ + podielu 

zaplatenej dane) 

Podpora rodinám z príspevku FO A. Jankuliaka - spolu  1 070,00 € 

Prostrední ctvom  OZ Na vrat: p. I. Kova c ova   350,00 

                   p. J. Hornyakova    200,00 

                p. V. Kova c ova     520,00  

Poskytnuté príspevky iným PO – spolu 310 124 €: 

Na vrat, o. z. – Projekt HOK                         30 000,00 

Sociofo rum, o. z.                   324,00 

Spoloc nosť pre ranu  starostlivosť Praha C R                          3 404,00 

OZ Dlan                     160,00 

ZSS VINIC KÝ Nitra              830,00 

ZSS Borinka                         1 170,00 

Centrum vc asnej intervencie  (CVI) Bratislava      56 173,00 

Centrum vc asnej intervencie (CVI) Z ilina      58 095,00 

Centrum vc asnej intervencie (CVI) Pres ov      53 730,00 

Mimovla dne organiza cie v ra mci projektu AOI NFM   106 238,00 

 

Poskytnuté príspevky PO – Seniorské projekty – z verejnej zbierky Lienka pomoci  

23 243,30 €, zo zdrojov nada cie z podielu zaplatenej dane 6 636,97 € a z prí jmov 

FO 119,73 €, v celkovej výške 30 000 €. 

 

 

 

 

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

CVI Bratislava – motor. vozidlo KIA Seed     11 526,00  

CVI Z ilina -   motor. vozidlo KIA Seed      11 526,00 

CVI Pres ov - motor. vozidlo KIA Seed      11 526,00 

CVI Bratislava – pomo cky pre CVI            905,00 

CVI Z ilina - pomo cky pre CVI             305,00 

CVI Pres ov - pomo cky pre CVI                                         838,00 
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  FINANČNÁ SPRÁVA |  

Poskytnuté príspevky z Verejnej zbierky Lienka pomoci 

—spolu 50.000,- € 

 

1. SC K Senica        2.500,-  

2. SC K Pres ov        3.000,-  

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

4. Kos icka  organiza cia vozí c ka rov – Neza visly  z ivot, Kos ice  3.000,-  

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

6. Arcidiece zna charita Kos ice      1.900,-  

7. Spis ska  katolí cka charita - ADOS Charitas, Dolny  Kubí n     900,-  

8. Spis ska  katolí cka charita - ADOS Charitas, Liptovsky  Mikula s     900,-  

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

Na mestovo        1.570,-  

10. SC K Z iar nad Hronom       1.700,-  

11. Slovensky  zva z telesne postihnuty ch, Krajske  centrum Kos ice 1.430,-  

12. Obec S olty ska        3.500,-  

13. Diece zna charita Z ilina      2.500,-  

14. U nia nevidiacich a slabozraky ch Slovenska, Bratislava  2.000,-  

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

16. Obec Brutovce        1.000,-  

17. Obec Dubní k           400,-  

18. Obec Orovnica           700,-  

19. SC K Nitra        1.220,-  

20. Obec Spis sky  Hrhov       1.000,-  

21. SC K Humenne         1.250,-  

22. Obec Moravany       1.897,-  

23. Diece zna Charita Roz n ava      2.770,-  

24. SC K Roz n ava        1.200,-  

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

26. Domov do chodcov Streda nad Bodrogom    2.000,-  

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

28. Slovensky  C erveny  krí z  - u stredny  sekretaria t, Bratislava  2.825,-  
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  ĽUDIA NADÁCIE SOCIA |  Správna rada |  Dozorná rada  

              

  
    SPRÁVNA RADA 

 

Jaroslav Vittek 

predseda spra vnej rady  

ING Bank, poboc ka Praha 

 

Soňa Holúbková 

Rada pre poradenstvo v socia lnej pra ci, poboc ka Z ilina 

 

Andrej Jankuliak 

Anja, s. r. o.  

 

Simona Bubánová 

Creative Department 

 

Vladimír Labáth 

Katedra socia lnej pra ce na Pedagogickej fakulte UK  

 

Thomas van der Ven 

c estny  c len spra vnej rady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOZORNÁ RADA 

 

Blažena Simonová 

 A&B Consulting, s. r. o. 

 

Martina Zacharová 

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

 

Peter Široký 

Lottery Brokers 
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  ĽUDIA NADÁCIE SOCIA |  Pracovníci 

    PRACOVNÍCI 
 

Helena Woleková 

s tatuta r a spra vkyn a nada cie  

 

Vladislav Matej 

riaditeľ nada cie a koordina tor projektu rozvoja vc asnej    intervencie 

 

Martina Petijová 

projektova  manaz e rka Blokove ho grantu S FM a Programu AOI SS v ra mci 

Blokove ho grantu EEA pre MVO 

 

Božena Paulenová 

u c tovní c ka 

financ na  asistentka Blokove ho grantu S FM a Programu AOI SS v ra mci Blokove ho 

grantu EEA pre MVO 

financ na  manaz e rka projektu RVIS - VELUX 

 

Mária Machajdíková 

koordina torka projektu Podpory deins titucionaliza cie 

 

Marcela Zacharová 

socia lna pracovní c ka- expertka pre oblasť vc asnej intervencie 

 

Magdaléna Hollá   

projektova  asistentka  
 

Vilma Vitteková 

manaz e rka pre komunika ciu 

manaz e rka grantove ho programu Lienka pomoci 

 

Andrea Vilhanová 

loka lna konzultantka 

 



 

43 

 

 

 

  ĎAKUJEME |   
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  ĎAKUJEME |   

Ďakujeme našim partnerom 

Nada cii VELUX, Open Society Foundation - Mental Health Initiative, Nada cii Ekopolis, 

Veľvyslanectvu No rskeho kra ľovstva na Slovensku, U radu financ ne ho mechanizmu EHP, 

Veľvyslanectvu S vajc iarskej konfedera cie na Slovensku, ING Bank N.V., poboc ka zahranic nej 

banky, ING Z ivotna  poisťovn a, a. s., Creative Department, Heineken Slovensko, a. s., Anja, s. r. 

o., GEFCO Slovakia, SCA Hygiene Products Slovakia, s. r. o., Nada cii Orange, Orange Slovensko, 

a. s., Slovak Telekom, a. s., Tele fonica Slovakia, s. r. o., KPMG, Kancela rii WHO v SR, 

Holandskej obchodnej komore v SR a U radu splnomocnenca pre rozvoj obc ianskej 

spoloc nosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ďakujeme ľuďom, ktorí nás podporili 

 Dobrovoľní kom, Darinke Sedla kovej, Mirke Tvarogovej – Michalkovej, Andrei 

 Gajdos ovej, Anne Andre ovej, Zuzane  Katreniakovej, Mirovi Canga rovi, Ly dii 

 Brichtovej, Lei Rollovej, Maros ovi Matias kovi, Ivanovi Humení kovi, Vladimí rovi 

 Volc kovi, Jane Machajdí k, Danielovi Machajdí kovi, Marekovi S ulí kovi, Bran ovi 

 Gothardtovi, Sas ke D urní kovej, c lenom spra vnej rady a dozornej rady, c lenom vy boru 

 SocioFo ra, anonymny m darcom 2 % a vs etky m su kromny m osoba m, ktore  sa 

 rozhodli byť nas imi pravidelny mi prispievateľmi a podporovateľmi.  

 

 

 

 


