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SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien

Našou víziou je tolerantná občianska spoločnosť, ktorej integrálnou 

súčasťou sú aj ľudia, ktorí potrebujú pomoc a podporu druhých. 

Výsledkom spolupráce „slabých a silných“ bude dostatok kvalitných  

sociálnych služieb, ktoré pružne reagujú na meniace sa individuálne 

potreby užívateľov v ich prirodzenom sociálnom prostredí.

Víziou je spoločnosť, kde každý má svoje miesto a podporu, ktorú 

potrebuje.

Od roku 2002 nadácia SOCIA rozvíja a podporuje ľudí, organizácie 

a reformy v sociálnej oblasti.



Projektové a programové aktivity

1. DLHODOBÁ STAROSTLIVOSŤ PRE SENIOROV

2. PODPORA VČASNEJ INTERVENCIE 

3. PODPORA PRÁV ĽUDÍ ODKÁZANÝCH NA POMOC INÝCH



DLHODOBÁ STAROSTLIVOSŤ PRE SENIOROV

Kampaň STAROBA SA NÁS DOTÝKA a verejná zbierka LIENKA POMOCI

- meníme negatívne postoje spoločnosti k starým ľuďom

- LIENKA POMOCI – jediná zbierka na Slovensku zameraná výlučne na pomoc odkázaným

seniorom

- výnos je určený na podporu terénnych a ambulantných sociálnych služieb pre seniorov

- cieľom je zabezpečiť kvalitnejšie a dostupnejšie služby pre seniorov, aby napriek svojej

čiastočnej odkázanosti mohli s podporou (pomoc pri varení, hygiene a iných

sebaobslužných úkonoch) žiť vo svojom prirodzenom prostredí



PODPORA VČASNEJ INTERVENCIE 

- potrebou rodín, ktorej sa narodilo dieťa so zdravotným postihnutím alebo oneskoreným vývinom, je

služba včasnej intervencie

- poskytovaná pre deti od narodenia až do 7 rokov

- včasná intervencia znamená, že spoločne pracujú sociálni pracovníci, psychológovia, špeciálni

a liečební pedagógovia, logopédi, ktorí tvoria transdisciplinárny tím

- vďaka grantu od súkromnch nadácií, Plesu v opere a spolupráce s Mestom Trnava sme otvorili Centrá

včasnej intervencie tri v Bratislave, Žiline, Prešove, Košiciach, Banskej Bystrici, Trenčíne a ostatné v

Trnave.

Na Slovensku poskytuje službu včasnej intervencie zatiaľ 22 poskytovateľov



PODPORA PRÁV ĽUDÍ ODKÁZANÝCH NA 
POMOC INÝCH

- optimálnym prostredím pre život je rodina a komunita, preto by klienti mali prijímať sociálne 

služby v takomto prostredí

- podporujeme rozvoj komunitných služieb a proces deinštitucionalizácie (DI), služieb podľa 

skutočných potrieb obyvateľov daného územia

- založenie neformálne zoskupenie Platforma ZA KOMUNITNÉ SLUŽBY - Z Domova 

domov

- hlavným poslaním je sieťovať nositeľov zmeny, vzájomne zdieľať informácie, skúsenosti a 

príklady dobrej praxe zo Slovenska a zahraničia



KOMUNITNÉ SLUŽBY AKO ALTERNATÍVA

- optimálnym prostredím pre život je rodina a komunita,

- podporujeme rozvoj komunitných služieb a proces deinštitucionalizácie (DI),

- prvým zariadením, ktoré na Slovensku začalo s procesom DI, je Domov sociálnych 

služieb Slatinka v Lučenci, SOCIA spolupracuje od roku 2013

- založenie neziskovej organizácie ALTERNATÍVA – Centrum nezávislého života v 

Lučenci v roku 2016

- Nová služba: podpora samostatného bývania
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Štruktúra projektu

Časové hľadisko:

▪ Prípravná fáza – apríl – september 2018

▪ Fáza školských rokov – september 2018 – jún 2021

▪ Záverečná hodnotiaca fáza – marec 2021 – júl 2021

Obsahové hľadisko:

▪ AKTIVITA 1 Podpora pri vzdelávaní a prechode zo školy do zamestnania

▪ AKTIVITA 2 Podporované zamestnávanie

▪ AKTIVITA 3 Podpora v živote v komunite 

▪ AKTIVITA 4 Vytvorenie a overenie tranzitného programu – riadenie projektu





Práca s mladými ľuďmi so znevýhodnením

Oslovenie 

Predstavenie 
programu 
budúcim 
absolventom

Vytvorenie 
dobrovoľných 
skupín – záväzok 
a vzťah

Individualizovaná práca

Individuálne 
plánovanie

Diagnostika 
pracovných 
zručností

Pracovná skúsenosť

Tréning, 
dodatočné 
získanie zručností

Zácvik na 
pracovisku

Pracovná zmluva

Samostatný život

Podpora v živote 
po skončení školy 
v začlenení sa do 
komunity

Podpora pri 
bývaní



• Komunikácia so školou/inštitúciou, vyhodnocovanie 
spolupráce

• Mapovanie lokálnej siete služieb aj pracovných 
možností

• Zachytávanie procesov pre navrhnutie vhodného 
modelu programu a jeho overovanie

• Vytváranie sietí s profesionálmi, prezentovanie 
modelu

• Podpora zamestnávateľom

• Informovanie o výsledkoch, predstavenie 
kompetentným, možnosti financovania

Aktivity 
smerom k 
partnerom 
a komunite



Projektový team

▪ Pravidelné mesačné stretnutia tímu, supervízie, dodatočné vzdelávania,

▪ Projektová manažérka (SOCIA)

▪ Odborná garantka (ALTERNATÍVA)

▪ Teamleader – fulltime job

▪ Tím 6 pracovníkov prvého kontaktu (3x2 fulltime ľudia) – ideálna kombinácia je 
jeden sústredený na podporu života v komunite, druhý na podporu v oblasti 
zamestnávania. Predpokladáme 3 lokality, kde bude sústredená práca – BB, 
Brezno (Valaská), LC

▪ Finančná administrácia a PR (SOCIA)


