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Ú vod

Ú vod

V roku 2021 sme vhupli do dvadsiateho roku fungovania našej nadácie. Nakoľko v čase písania tohto úvodu zúri
na Ukrajine vojna rozpútaná Putinom,
oslava nášho 20. výročia sa tento rok
pravdepodobne konať nebude, aspoň
nie obvyklým spôsobom.
Rád by som sa ale v predkladanom
úvode dotkol našej histórie. Za dvadsať rokov sme prešli troma špecifickými obdobiami. Prvých 7 rokov sme sa
rozbiehali za pomoci našich holandských partnerov, ktorí nám poskytli
nezištnú štartovaciu finančnú pomoc.
Prvé obdobie sme teda poskytovali financie sociálnym MNO formou malých
a veľkých inštitucionálnych grantov.
Podporili sme takmer 100 organizácií
celkovou sumou 100 000 000 Sk.
Podporené organizácie budovali alternatívne alebo chýbajúce programy
podpory sociálne alebo zdravotne odkázaným ľuďom (Návrat, Proti prúdu,
sieť prvých hospicov...).
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V druhom sedemročnom období sme
vďaka Nórskemu finančnému mechanizmu mali možnosť re-grantovať verejného zdroje zo zahraničia a súčasne
sme začali budovať vlastné programy
a projekty ako napríklad podpora
sociálnej práce na obciach, podpora
zdravotne znevýhodnených ľudí a realizácia programu DDT (Deinštutucionalizácia – Debarierizácia – Transformácia).
V poslednom období až po dnes sme
postupne utlmovali našu nadačnú
činnosť (poskytovanie financií iným
subjektom) a viac sme sa sústredili na
realizáciu vlastných programov. Či už
to bola kampaň Staroba sa nás dotýka a nadväzné programy pre seniorov
alebo podpora deinštitucionalizácie
v DSS Slatinka spolu s tvorbou komunitných služieb v meste Lučenec,

projekt Rozvoj včasnej intervencie na
Slovensku v rámci ktorého sme priamo podporili a stáli pri vzniku 9 centier včasnej intervencie až po najnovší
projekt Tranzitného projektu Zo školy
do života v lokalitách Banskej Bystrice, Brezne a Lučenci.
Pri posledných menovaných programoch sme postupovali podobnou
stratégiou. Začali sme s pilotným
overením novej služby alebo procesu, istý čas sme projekt financovali
a následne sme pracovali na vytvorení
nového subjektu alebo platformy, ktorá prebrala proces ďalšieho rozvoja
danej aktivity. Tak vznikla nezisková
organizácia ALTERNATÍVA – Centrum
nezávislého života v Lučenci, Asociácia poskytovateľov a podporovateľov
včasnej intervencie a do istej miery aj
Nezávislá platforma SocioFórum.

V poslednom období sme začali realizovať nový program s názvom Podpora ranej starostlivosti v MRK a iných
sociálne znevýhodnených prostrediach v skratke „ECD/Early Childhood Development“. Program od roku
2020 podporuje organizácia Porticus.
Program budeme realizovať aj v priebehu celého roka 2022 a veríme že má
perspektívu aj v ďalšom období.
Toľko v skratke čo sme za posledných
takmer 20 rokov robili. V tomto
dokumente predkladáme hlbší pohľad
za rokom 2021. Verím, že Vám táto
Výročná správa prinesie aj „dobré
správy“.

Vladislav Matej
Správca nadácie a koordinátor
projektov
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V Í Z I A , H O D N O T Y, P O S L A N I E

1

VÍZIA ,
To, čo robíme, vychádza z jasne definovaných hodnôt:

HODNOTY ,
POSLANIE

Veríme, že každá ľudská bytosť je jedinečná. Má hodnotu
bez ohľadu na svoje mentálne, fyzické, sociálne alebo iné
znevýhodnenie.
Veríme, že je naším poslaním vytvárať prostredie, v
ktorom budú vznikať kvalitné podporné služby ako
odpoveď na potreby ľudí odkázaných na pomoc iných.
Veríme, že optimálnym prostredím pre život je rodina
a komunita, a preto by klienti mali prijímať podporu v
takomto prostredí.

Od roku 2002 nadácia SOCIA
prostredníctvom vlastných
aktivít a finančnej podpory
ovplyvňuje zmeny sociálneho
systému v prospech
ohrozených sociálnych
skupín obyvateľstva.

Našou víziou je tolerantná občianska
spoločnosť, ktorej súčasťou sú aj ľudia,
ktorí potrebujú pomoc a podporu druhých.
Výsledkom spolupráce „slabých a silných“ bude
dostatok kvalitných podporných služieb, ktoré
pružne reagujú na meniace sa individuálne
potreby užívateľov v ich prirodzenom sociálnom
prostredí počas celého života.

Veríme, že kvalita života sociálne znevýhodnených skupín
sa môže zlepšiť iba vtedy, ak partnersky spolupracujú
všetci zainteresovaní, ktorými by mali byť klienti, rodina,
miestny úrad, cirkev, štátne orgány, miestne firmy, miestni
podnikatelia, sociálni pracovníci, atď.

Ako to dosiahneme:
podporou v komunite počas
celého života .
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UDALOSTI ROKA

2

UDALOSTI
ROKA

Udalosť, ktorá
už druhý rok
ovplyvnila celú

 adácia SOCIA spolu s partnermi,
N
Radou pre poradenstvo v sociálnej
práci a Národnou radou občanov so
zdravotným postihnutím v SR, zrealizovala 4. ročník konferencie Nezávislý život. Hlavná časť panelu sa
konala 16. júna 2021.
https://www.socia.sk/
vysledky-dotaznikovehoprieskumu-medzi-ucastnikmikonferencie-nezavislyzivot-2021/

spoločnosť
a aj našu prácu
v nadácii bola
pandémia COVID-19.

 spolupráci s BBSK sme vyhlásili
V
sme Výzvu na poskytovateľa služieb
včasnej intervencie v BBSK pre okresy Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar
nad Hronom. Výberová komisia vybrala neziskovú organizáciu CVI BB
ako poskytovateľa služby včasnej
intervencie pre uvedené okresy.
 priebehu celého roku sme intenV
zívne pracovali na príprave Národnej
stratégie koordinovaných služieb
včasnej intervencie a ranej starostlivosti 2022 – 2030 (ďalej Stratégia).
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Koncom roku sme uvedený materiál
finalizovali a bol následne posunutý do legislatívneho procesu – medzirezortného pripomienkového konania. V rámci tohto materiálu bol
definovaný aj cieľ vytvoriť novú sociálnu službu alebo odbornú činnosť
zameranú na podporu rodičovských
zručností pri výchove detí v ranom
veku v sociálne vylúčených komunitách alebo pre rodičov žijúcich v generačnej chudobe.
 d polovice apríla 2021 sme proO
stredníctvo neziskovej organizácie
ALTERNATÍVYA v Lučenci, ktorej
spoluzakladateľom je aj SOCIA, podporovali poskytovanie odbornej činnosti sociálna rehabilitácia a služby
ako Agentúra podporovaného zamestnávania.
 d októbra sme od organizácie PorO
ticus obdržali ďalší grant vo výške
137 000 EUR. Finančná podpora
je určená na ďalšie kroky smerujúce k vytvoreniu novej služby ranej
starostlivosti pre deti v ranom veku
ohrozené sociálnym vylúčením.

Kampaň zameraná na seniorov pokračovala aj tento rok. Už druhýkrát
sme sa spolu s partnermi (BIOGEN,
SEESAME, Komunálna poisťovňa,
RTVS, Centrum Memory a TASR)
rozhodli upozorniť na potrebu prevencie demencie. V októbri a novembri 2021 sme počas dvoch týždňov
informovali verejnosť o viacerých
preventívnych aktivitách, vrátane
včasného vyšetrenia pamäti. Veľkým
prínosom kampane je, že od tohto
roku preventívne vyšetrenie pamäti
plne preplácajú všetky zdravotné
poisťovne. Celkovo sme zrealizovali 19 mediálnych výstupov v online,
printových, rozhlasových a TV médiách. V online priestore sme zasiahli
viac ako 120 tisíc ľudí a našu webovú
stránku ich počas kampane navštívilo viac ako 8 tisíc.
Zapojili sme sa do spoločného projektu s maďarskými a českými kolegami - Design fod All, alebo po slovensky Dizajn pre všetkých. (od dec
2021)
https://www.socia.sk/
pristupnost-na-slovensku/
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UDALOSTI ROKA

P očas roka 2 0 2 1 sme vypracovali
množstvo stanovísk , pripomienok ,

z ktorých za najdôležitejšie považujeme:

1

Stanovisko k návrhu Partnerskej dohody

https://www.socia.sk/stanovisko-nadaciesocia-k-navrhu-partnerskej-dohody/

2

Stanovisko k návrhu dokumentov
pre eurofondy 2021-2027

https://www.socia.sk/
stanovisko-nadacie-sociak-oktobrovemu-navrhu-dokumentov-preeurofondy-2021-2027/

2

Pripomienky k pracovnému materiálu
2021: Bytová politika SOCIA

https://www.socia.sk/
bytova-politika-sr-do-roku-2030/

Komentáre k k 11. národnej správe o implementácii Európskejsociálnej charty
v spolupráci Forum for Human Rights (FORUM),
Validity Foundation – Mental Disability Advocacy
Centre a Rada pre poradenstvo v sociálnej práci.
Komentár bol zaslaný Europskému výboru pre
sociálne práva.

https://www.socia.sk/category/novinky/
page/4/

1

https://www.socia.sk/sprava-preeuropsky-vybor-pre-socialne-prava/

/ 10

Krátka informácia o situácii na Slovensku
a niekoľko odporúčaní ako by mohlo
Slovensko postupovať v oblasti práv osôb so
zdravotným postihnutím – pripravené pre online
stretnutie regionálnych konzultácii Výboru OSN
pre osoby so zdravotným postihnutím. Pripravené
v spolupráci s partnermi Fórum pre ľudské práva a
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci.

3

Nadácia SOCIA podporila samostatné
podanie Mareka Vargu a jeho rodičov
(Emílie Vargovej a Martina Vargu) na Výbor OSN pre
práva osôb so zdravotným postihnutím.

3

https://www.socia.sk/podpora-podaniana-vybor-osn-pre-prava-osob-so-zdravotnympostihnutim/
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UDALOSTI ROKA

V spolupráci s rôznymi

A

organizáciami sme
pripravili 4 publikácie,
väčšinu z nich v ľahko
čitateľnej forme. Tento
rok sme zamerali na

S polu to zvládneme

zmluvy o poskytovaní
sociálnych služieb
a ďalší všeobecný
komentár Výboru OSN

Easy Read Karanténa - Lucia Cangárová pripravila pre
prijímateľov sociálnych služieb v ľahkočitateľnej verzii
materiál ako sa správať, ak je zariadenie v karanténe.

k Dohovoru o právach
osôb so zdravotným
postihnutím.
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https://www.socia.sk/wp-content/
uploads/2021/01/ER_karantena-scaled.jpg
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UDALOSTI ROKA

C
B

Komentár
k čl. 24 Dohovoru
o právach osôb
so zdravotným
postihnutím.

P R Á V O N A V Z D E L Á VA N I E
Výbor OSN vydal Všeobecný komentár k článku 24
Dohovoruo práva osôb so zdravotným postihnutím:
Vzdelávanie. Vzdelanie je základné ľudské právo
a článok 24 hovorí o tom, čo znamená inkluzívne
vzdelávanie, prečo je potrebné a dôležité. S Radou
pre poradenstvo v sociálnej práci sme ho pripravili
v ľahkočitateľnej verzii.
https://www.socia.sk/wp-content/
uploads/2021/06/Easy-Read-Pravo-navzdelavanie.pdf

PRÍSTUPNOSŤ

Všeobecný
komentár k čl.9
Dohovoru
o právach osôb
so zdravotným
postihnutím:

Prístupnosť budov, služieb aj tovarov je základné
ľudské právo, ktoré umožňuje ľuďom so zdravotným
postihnutím realizovať aj iné svoje práva a žiť nezávislý
život. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo pripraviť
tretí zo všeobecných komentárov Výboru OSN k
jednotlivým článkom Dohovoru OSN o právach osôb
so zdravotným postihnutím v ľahkočitateľnej forme.
V spolupráci s Radou pre poradenstvo v sociálnej
práci, konkrétne Luciou Cangárovou, sme pred dvomi
rokmi sme predstavili komentár k článku 19. Ďalšia
voľba padla na komentár k článku 9 – prístupnosť.
Nielen preto, že sa opätovne diskutovalo o novom
stavebnom zákone a Bytovej politike do roku
2030. Prístupnosť prostredia, služieb a tovarov je
nevyhnutnosť pre nezávislý život a preto je potrebné
o tom stále hovoriť. S Radou pre poradenstvo v
sociálnej práci sme ho pripravili v ľahkočitateľnej
verzii.
https://www.socia.sk/pristupnostnevyhnutnost-pre-nezavisly-zivot/
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3

PODPORA V KOMUNITE
POČAS CELÉHO

D

ŽIVOTA

Z rozumiteľná zmluva
o poskytovaní
sociálnej služby
V spolupráci s Marošom Matiaškom a Luciou
Cangárovou (RPSP) sme pripravili súbor vzorov
zmlúv pre poskytovateľom sociálnych služieb, ktorí
chcú byť transparentní a zrozumiteľní. Pripravili sme
aj súbor zmlúv v ľahko čitateľnom jazyku, ktoré sú
podľa nás štandardom kvalitného poskytovateľa
sociálnych služieb. Pripravili sme 18 rôznych vzorov
pre rôzne druhy a formy sociálnych služieb a manuál,
ako s nimi pracovať.
https://www.socia.sk/zrozumitelnazmluva/
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VŠETKO, ČO ROBÍME, SMERUJE
K TOMU, ABY ĽUDIA SO ZDRAVOTNÝMI
A SOCIÁLNYMI ZNEVÝHODNENIAMI MOHLI
ŽIŤ NEZÁVISLÝ ŽIVOT.

Nezávislý život znamená rozhodovať o vlastnom živote
a prevziať zodpovednosť za rozhodnutia. Ľudia najlepšie
poznajú vlastné potreby a vedia, ako riešiť vlastné problémy.
Ak potrebujú podporu, musia vedieť, že ju dostanú a to v takej
miere, akú si zvolia na základe vlastných preferencií.
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P O D P O R A V KO M U N I T E P O Č A S C E L É H O Ž I V O TA

0-7
DETSTVO

7-18
0-7

Rodina potrebuje VČASNÚ INTERVENCIU, ODĽAHČOVACIE SLUŽBY a širokú paletu iných služieb: zdravotnícke, rehabilitačné a špeciálno-pedagogické.

D O S P I E VA N I E

18-65
7-18

V tomto období života je najdôležitejšie inkluzívne
vzdelávanie, voľnočasové a primerané športové
aktivity. Avšak bez dostupných bežných služieb,
PODPORNÝCH SLUŽIEB PRE MLADÝCH (napríklad
kariérové poradenstvo) to nestačí.

Čo realizuje naša nadácia:
Zvyšovanie dostupnosti nových služieb
– podpora vzniku CENTIER VČASNEJ INTERVENCIE, PODPORA POSKYTOVATEĽOV, PREPÁJANIE KĽÚČOVÝCH AKTÉROV A JEDNOTLIVCOV, PORADENSTVO
PRE RODINU

Čo realizuje naša nadácia:
REALIZÁCIA TRANZITNÉHO PROGRAMU, PODPORA POSKYTOVATEĽOV,
PREPÁJANIE KĽÚČOVÝCH AKTÉROV A
JEDNOTLIVCOV

DOSPELOSŤ

65+
18-65

Každý dospelý potrebuje prácu a bývanie. Preto
sú veľmi dôležité SLUŽBY SPOJENÉ S BÝVANÍM
A NEZÁVISLÝM ŽIVOTOM a PODPOROVANÉ
ZAMESTNÁVANIE, ale aj ďalšie vzdelávanie, rôzne
druhy poradenstva či terapie.

Čo realizuje naša nadácia:
REALIZÁCIA TRANZITÉHO PROGRAMU,
PODPORA NEZÁVISLÉHO ŽIVOTA, ZAKLADANIE NOVÝCH SLUŽIEB, PODPORA
POSKYTOVATEĽOV, PREPÁJANIE KĽÚČOVÝCH AKTÉROV A JEDNOTLIVCOV

SENIORSKÝ VEK

65+

Seniori potrebujú preventívne programy aktívneho
starnutia, špecializované zdravotnícke služby a
PODPORNÉ TERÉNNE A AMBULANTNÉ SOCIÁLNE
SLUŽBY. Pre mnohých je nevyhnutná DLHODOBÁ
ZDRAVOTNO-SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ.

Čo realizuje naša nadácia:
PODPORA PRI PRÍPRAVE ZÁKONA O DLHODOBEJ STAROSTLIVOSTI, PODPORA
POSKYTOVATEĽOV, PREPÁJANIE KĽÚČOVÝCH AKTÉROV A JEDNOTLIVCOV,
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P O D P O R A V KO M U N I T E P O Č A S C E L É H O Ž I V O TA

3.1

DETSTVO
0-7

Správna rada našej nadácie koncom roku
schválila rozdelenie prijatej asignácie z dani
z príjmu a na podporu rozšírenia služby
včasnej intervencie v banskobystrickom
kraji vyčlenila sumu 15 000 EUR.
Okrem 2% sme aj v tomto roku boli v oblasti
rozvoja včasnej intervencie podporený ING
bankou.

V časná intervencia
– začiatok služieb
počas celého života

Aj v priebehu tohto roka sme pokračovali v spolupráci
s Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK)
v rámci uzatvoreného spoločného memoranda.
Uskutočnili sme výzvu na predkladanie partnerstva
pre nového poskytovateľa služby včasnej intervencie
pre okresy Banská Bystrica, Žarnovica a Žiar nad
Hronom. Do výberu sa prihlásili dva subjekty, komisia
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vybrala neziskovú organizáciu Centrum včasnej
intervencie Banská Bystrica, ktorá rozšíri svoje služby
aj pre uvedené tri okresy. Zastupiteľstvo kraja koncom
roka schválilo navýšenie rozpočtu pre oblasť včasnej
intervencie, čím vytvorila základnú podmienku pre
spustenie tejto služby začiatkom roku 2022.

V tomto roku sme zintenzívnili započatú
spoluprácu
s
organizáciou
Porticus.
Základným cieľom nášho nového programu
s názvom Podpora ranej starostlivosti
v marginalizovaných rómskych komunitách
(MRK) a iných sociálne znevýhodnených
prostrediach v skratke „ECD“ je využiť naše
skúsenosti z procesu etablovania služby
včasnej intervencie na Slovensku a preniesť
ich aj do oblasti podpory rodín s malými
deťmi v rámci marginalizovaných rómskych
komunít a ďalších skupín detí ohrozených
málo/inak podnetným prostredím.
V priebehu celého roku sme intenzívne
pracovali na príprave Národnej stratégie
koordinovaných služieb včasnej intervencie
a ranej starostlivosti 2022 – 2030 (ďalej
Stratégia). Koncom roku sme uvedený
materiál finalizovali a bol následne
posunutý do legislatívneho procesu –

medzirezortného pripomienkového konania.
V rámci tohto materiálu bol definovaný aj cieľ
vytvoriť novú sociálnu službu alebo odbornú
činnosť zameranú na podporu rodičovských
zručností pri výchove detí v ranom veku
v sociálne vylúčených komunitách alebo pre
rodičov žijúcich v generačnej chudobe.
Vladislav Matej ukončil 31.12. svoje externé
pôsobenie na Ministerstve práce sociálnych
vecí a rodiny.
Od októbra sme od organizácie Porticus
obdržali ďalší grant vo výške 137 000 EUR.
Finančná podpora je určená na ďalšie kroky
smerujúce k vytvoreniu novej služby ranej
starostlivosti pre deti ranom veku ohrozené
sociálnym vylúčením. V rámci programu
sme sa zaviazali ďalej participovať na
tvorbe akčných plánov k prijatej Stratégii,
obsahovom a kvalitatívnom vymedzení
novej služby ranej starostlivosti, k
podpore sieťovania organizácií pôsobiacich
v MRK prostredníctvom projektov ranej
starostlivosti a monitorovaní a ovplyvňovaní
nastavenia programov EŠIF 2021 – 2027
a Plánu obnovy a odolnosti v oblasti podpory
ranej starostlivost.
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P O D P O R A V KO M U N I T E P O Č A S C E L É H O Ž I V O TA

3.2

DOSPIEVANIE
7-18

Klientmi sú mladí ľudia z odborných učilíšť
internátnych (Banská Bystrica, Lučenec,
Valaská), ale v rámci našich okresov aj zo
strednej odbornej školy, z praktických škôl
a aj z Centier pre deti a rodinu, DSS a iných
zariadení sociálnych služieb.

T ranzitný program
, , Z o školy do života “

S podporou nadácie VELUX realizujeme v spolupráci
s organizáciou ALTERNATÍVA – Centrum nezávislého
života, n. o. v okresoch Banská Bystrica, Brezno a Lučenec
od roku 2018 Tranzitný program „Zo školy do života“. Je
to teda už tretí školský rok. Cieľom programu je podpora
mladých ľudí zo znevýhodneného prostredia v období
prechodu zo študentského života do života dospelých.
Prácu s klientmi zabezpečuje organizácia ALTERNATÍVA
a sprevádza ich pri zvládaní náročného obdobia. V
intenciách ich možností im pomáha zapojiť sa do
pracovného i spoločenského života, čím sa predchádza
dlhodobej nezamestnanosti absolventov učilíšť a
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špeciálnych internátnych škôl, ktorých znevýhodnením
je chýbajúce alebo nepodporujúce rodinné prostredie,
zdravotné či sociálne znevýhodnenie. Podporuje ich
v tom, aby prebrali zodpovednosť za vlastný život.
Pomáha im pri hľadaní práce a začlenení do komunity.
Tranzitný program v sebe spája nácvik a posilňovanie
zručností ako aj kompetencií pre nezávislý život,
prostredníctvom sociálnej rehabilitácie a následne aj
služby zamestnanosti. Pri klientoch, ktorí sú žiakmi či
absolventmi praktických škôl, je snaha sprostredkovať
im nové skúsenosti a ich nácvik na otvorenom trhu
práce formou tranzitnej praxe.

Pracuje sa predovšetkým so študentmi posledných ročníkov aj z dôvodu prevencie
predčasného ukončenia štúdia bez získania
výučného listu, ale aj pre včasnú podporu
a sprevádzanie v prechodných obdobiach,
nových situáciách medzi detstvom a dospelosťou. Okrem individuálnych stretnutí sa
organizujú aj skupinové stretnutia Jobcluby,
kde majú klienti možnosť nácviku komunikačných zručností či sebaprezentácie. Snahou bolo realizovať stretnutia raz mesačne,
avšak pre pandémiu museli byť pozastavené.
V roku 2021 v Praktickej škole v Banskej
Bystrici a vo Valaskej pokračovali v
individuálnej ,,tranzitnej praxi“ žiakov.
Cieľom bolo poskytnúť žiakom skúsenosť
v otvorenom pracovnom prostredí a
rozšírenie ich pracovných zručností, pričom
ich sprevádzajú pracovníčky tranzitného
programu. Klienti sa učia novým veciam,

napr. skartovanie a triedenie dokumentov,
základná starostlivosť o izbové rastliny,
aktualizácia násteniek, práce v záhrade,
príprava nápojov, jednoduché činnosti v
kaviarni, upratovanie, práca so zvieratami,
ale učia sa aj iné zručnosti. Dokážu prísť
na pracovisko v dohodnutý čas, zvládajú
začlenenie do kolektívu, učia sa komunikácii
s kolegami, požiadajú o pomoc, ak niečomu
nerozumejú, zlepšujú motoriku či dôslednosť
a zároveň zažívajú pocit užitočnosti.
Pandémia významne obmedzovala naše možnosti stretnutí, účasti na praxiach, možnosti
uplatnenia sa na trhu práce, ďalšieho vzdelávania, ziskavania nových klientov...
Čiastočne to súviselo aj s obavami rodičov,
alebo aj zaočkovanosťou/nezaočkovanosťou.
Od polovice apríla 2021 sme poskytovali
služby ako poskytovateľ odbornej činnosti
sociálna rehabilitácia a ako Agentúra
podporovaného zamestnávania.
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Počet klientov v roku 2021:

A

celkový počet klientov,
s ktorými počas roka
pracovali

počet nových klientov

66

18

počet klientov, s ktorými sa
ukončila spolupráca
21

V snahe o kvalitnú a užitočnú službu pre našich klientov sa ich pýtame na ich spätnú väzbu:

„

Klientka Simona:

„

Klientka Erika:
„Najviac hrdá som na to, že viem
pracovať a chcem sa posúvať
ďalej. Som samostatná jednotka
a nespolieham sa na iných. Pri našej spolupráci som sa veľa naučila, určite by som odporúčala, aby
sa všetci žiaci zo školy do toho
zapojili. “
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„

(po online príprave šalátu):

„Janka, bez Teba by som tú školu
nedokončila. “

„

Mama klientky Sandry

„Tomáš spravil veľký pokrok za posledný rok, pred rokom by ani nepomyslel na samostatné cestovanie.
Super, že to takto zvláda, aj vďaka“
Vám. Ďakujem.“

„Šalát bol výnimočný, úplne skvelý. Veľmi si vážim čo pre Sandrušku robíte. Veľmi pekne vám
ďakujem.“

„

Klientka Erika
(o niekoľko mesiacov neskôr):
som vďačná, že ma ďalej podporujete. Teším sa z toho, že sa
vám môžem ozvať v dobrom aj
zlom. Nehneváte sa na mňa, nehodnotíte. Naopak povzbudíte
ma a dodáte mi odvahu.

Mama klienta Tomáša:

„

Klient Mário:
„A ďakujem veľmi pekne za všetko,
nebyť vás by som sa tam nedostal.
Tak ďakujem veľmi. Som veľmi vďačný za všetko.“

Š anca na nezávislý život

Podporili sme podanie Mareka Vargu a jeho
rodičov proti Slovenskej republike na
Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným
postihnutím v zastúpení právnikov z Fóra
pre ľudské práva Adama Máčaja a Maroša
Matiaška.

24 ods. 1 a 2 písm. A) a b) Dohovoru, práva
na rovnosť podľa zákona a rovnakej ochrany
a rovnakých výhod zo zákona podľa Článok 5
ods. 1 Dohovoru a právo na zákaz akejkoľvek
diskriminácie na základe zdravotného
postihnutia podľa článku 5 ods. 2 Dohovoru.

Toto podanie sa týka pretrvávajúcej
diskriminácie na základe zdravotného
postihnutia vo forme vylúčenia zo
štandardného stredoškolského vzdelávania
z dôvodu zdravotného postihnutia napriek
tomu, že Slovensko ratifikovalo Dohovor
OSN o právach osôb so zdravotným
postihnutím. Marek bol vylúčený zo
štandardného stredoškolského vzdelávania,
pretože ako dieťa s mentálnym postihnutím
mohol byť vzdelávaný podľa špeciálneho
programu určeného pre deti s mentálnym
postihnutím. V tomto programe nemôže
dosiahnuť vzdelávací štandard, ktorý
je
výslovne
stanovený
slovenskými
zákonmi a vyžadovaný ako podmienka
pre stredoškolské vzdelávanie. Prekážka
v prístupe k stredoškolskému vzdelávaniu
bola v tom čase daná priamo v domácej
legislatíve. Toto podanie sa týka porušenia
práva na inkluzívne vzdelávanie podľa článku

Musíme konštatovať, že počas roka
Slovenská republika čiastočne pristúpila
k zjemneniu diskriminačných právnych
predpisov v oblasti základného vzdelávania
detí s mentálnym postihnutím a rovnakého
prístupu k stredoškolskému vzdelávaniu
pre všetky deti so zdravotným postihnutím.
Novela školského zákona vytvorila možnosť,
pre mladých ľudí ako Marek dostať sa do
riadnej strednej školy. Avšak podmienky,
ktoré dala sa nám zdajú byť v skutočnom
živote nereálne.
Marekovi a jeho mamičke ďakujeme aj za
spoluprácu na krátkom filme Šanca na
nezávislý život.
https://www.youtube.com/
watch?v=VZU2IxLmEj0&ab_
channel=Nad%C3%A1ciaSOCIA
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3.3

DOSPELOSŤ
18-65

P otrebujeme
zrozumiteľne komunikovať
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aj o komplexných veciach

Aj tento rok sme pokračovali v spolupráci s Luciou
Cangárovou z Rady pre poradenstvo v sociálnej
práci na príprave materiálov v ľahko-čitateľnej forme.
Tento rok sme zamerali na zmluvy o poskytovaní
sociálnych služieb a ďalší všeobecný komentár Výboru
OSN k Dohovoru o právach osôb so zdravotným
postihnutím.

Tieto návrhy zmlúv, napĺňajú kritérium zrozumiteľnosti
a obsahujú všetky nutné náležitosti podľa zákona o
sociálnych službách. Pripravili sme aj súbor zmlúv v
ľahko čitateľnom jazyku, ktoré sú podľa nás štandardom
kvalitného poskytovateľa sociálnych služieb. Pripravili
sme 18 rôznych vzorov pre rôzne druhy a formy
sociálnych služieb a manuál, ako s nimi pracovať.

Niekedy sa zdá, že ZROZUMITEĽNÁ ZMLUVA je
oxymoron. Zákon o sociálnych službách poskytovateľov
priamo vyzýva, aby ich zmluvy boli zrozumiteľné pre
ľudí, ktorí ich podpisujú. V spolupráci s Marošom
Matiaškom a Luciou Cangárovou (RPSP) sme pripravili
súbor vzorov zmlúv pre poskytovateľom sociálnych
služieb, ktorí chcú byť transparentní a zrozumiteľní.

Viac tu:
https://www.socia.sk/zrozumitelna-zmluva/

Sme veľmi radi, že sa nám podarilo pripraviť
ďalšie dva zo všeobecných komentárov Výboru
OSN k jednotlivým článkom Dohovoru OSN
o právach osôb so zdravotným postihnutím
v ľahkočitateľnej forme. Tento rok sme ako
prvý predstavili komentár k článku 24 O
INKLUZÍVNOM VZDELÁVANÍ. Ďalšia voľba
padla na komentár k článku 9 – PRÍSTUPNOSŤ.
Nielen preto, že sa opätovne diskutuje o novom
stavebnom zákone a Bytovej politike do roku
2030. Prístupnosť prostredia, služieb a tovarov
je nevyhnutnosť pre nezávislý život a preto je
potrebné o tom stále hovoriť.
https://www.socia.sk/wp-content/
uploads/2021/06/Easy-Read-Pravo-navzdelavanie.pdf

https://www.socia.sk/wp-content/
uploads/2021/09/Easy-read-PRISTUPNOST.pdf
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A

B
P otrebujeme bývanie

Už od roku 2019 sa pripravuje na ministerstve
výstavy nová Bytová politika Slovenskej republiky do
roku 2030. Síce nie sme členmi pracovnej skupiny,
ale vďaka spolupráci so zástupkyňou občianskeho
združenia Proti prúdu sme mali možnosť
pripomienkovať materiály a to najmä so zreteľom na
prístupnosť a dostupnosť bezbariérového bývania.
Je to potrebné, lebo príslušné ministerstvo má
dlhodobo „pocit“, že pre túto oblasť už urobilo dosť
a vytrvalo odmieta navrhované úlohy v tomto smere
v rámci Národného programu rozvoja životných
podmienok osôb so zdravotným postihnutím.
Ministerstvo chcelo ešte v roku 2021 predložiť
Koncepciu do medzirezortného pripomienkového
konania, avšak tento dokument stále nebol
predložený na schválenie vláde.

Tu sú naše hlavné pripomienky
k pracovnému materiálu z júna 2021:
https://www.socia.sk/wp-content/uploads/2021/08/Bytova-politika-SOCIA.pdf
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P otrebujeme deinštitucionalizáciu

Celú správu si môžete
prečítať tu: ECSR SVK

a služby v komunite

Persons with mental
disabilites

Opäť sme upozornili, že Slovensko len veľmi pomaly
postupuje v podpore nezávislého života a to špeciálne pre ľudí, ktorí žijú v inštitúciách. Na konci júna
sme spolu s ďalšími organizáciami – Forum for Human
Rights (FORUM), Validity Foundation – Mental Disability Advocacy Centre a Rada pre poradenstvo v sociálnej práci pripravili komentáre k 11. národnej správe
o implementácii Európskej sociálnej charty, ktorú Slovenská republika predložila za obdobie 2016-2019.
Naše komentáre smerovali Európskemu výboru pre
sociálne práva.
V správe sme upozornili na pomalý proces
deinštitucionalizácie v sociálnych službách, ako
aj nedostatočnú podporu pre rodiny a sociálne
prostredie ľudí so zdravotným postihnutím, aby
mohli sa využívať adekvátne komunitné a verejné
služby. Zvlášť sme upozornili na nedostatky pri
podpore rodín s malými deťmi so zdravotným
postihnutím a pomaly rastúcim počtom týchto detí,
ktoré sú inštitucionalizované. Upozorňujeme aj na
fakt, že Slovensko by malo konečne legislatívne
odstrániť používanie obmedzení v psychiatrii ako

formy zlého zaobchádzania s osobami s mentálnym
postihnutím a dokončiť reformu opatrovníctva
zavedením podporovaného rozhodovania.
Zapojili sme sa aj do regionálnych konzultácii
Výboru OSN pre osoby so zdravotným postihnutím.
K tomuto stretnutiu sme pripravili spolu s partnermi
– Fórum pre ľudské práva a Rada pre poradenstvo
v sociálnej práci – krátku informáciu o situácii na
Slovensku a niekoľko odporúčaní ako by mohlo
Slovensko postupovať. Priamo na online konzultácii
sme naše návrhy prezentovali spoločne s Jánom
Macejkom, klientom DSS Adamovské Kochanovce a
riaditeľkou zariadenia Janou Pondušovou. Zamerali
sme sa najmä na nevyhnutnosť viacej koordinovať
procesy deinštitucionalizácie a rozvoja komunitných
služieb, vrátane služieb zamestnanosti. Tu si môžete
prečítať naše odporúčania:
https://www.socia.sk/wp-content/uploads/2021/08/CRPD_Consultations_SVK_fin.pdf
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3.4

SENIORI
V októbri a novembri sme počas dvoch týždňov
informovali verejnosť o viacerých preventívnych
aktivitách, vrátane včasného vyšetrenia pamäti. Novým
prvkom bolo, že od tohto roku preventívne vyšetrenie
pamäti plne preplácajú všetky zdravotné poisťovne.
Vyšetrenia, ktoré môžu včas odhaliť a zmierniť priebeh
ohorenia v starobe prebiehali v troch centrách na
Slovensku (Centrum Memory v Bratislave, Denné
centrum duševného zdravia a Ambulancia klinickej,
dopravnej psychológie a psychoterapie v Košiciach) ako
aj online. V rámci kampane sa na vyšetrenie prihlásilo
viac ako 600 ľudí. Realizácia vyšetrení bola ovplyvnená
pandémiou COVID-19 a v čase písania tejto výročnej
správy ešte stále prebiehajú. Výsledky vyšetrení po ich
ukončení a celkovom zhodnotení nájdete tu.

65+

K ampa ň S taroba sa
nás dotýka 2 0 2 1

S demenciou žije vo svete viac ako 46 miliónov ľudí
a demencia Alzheimerovho typu patrí podľa WHO
medzi desať najčastejších smrteľných ochorení. Aj na
Slovensku demencia zasahuje do životov desiatok až
stoviek tisíc ľudí. Odhaduje sa, že týmto ochorením
trpí u nás približne 60-tisíc pacientov, o ktorých sa
stará až 150 000 opatrovateľov. V roku 2040 sa však
počet pacientov na Slovensku môže zvýšiť až trikrát.
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Navyše, celú situáciu ešte viac komplikuje pandémia
ochorenia COVID-19. Pacienti po prekonaní tohto
ochorenia môžu mať podľa prvých štúdií zvýšené
riziko vzniku Alzheimerovej choroby, ktorá patrí medzi
najčastejšie typy demencie.
Už druhý rok sme sa preto spolu s partnermi (BIOGEN,
SEESAME, Komunálna poisťovňa, RTVS, Centrum
Memory a TASR) rozhodli upozorniť na potrebu
prevencie demencie.

V rámci mediálnej kampane sme zorganizovali tlačovú
konferenciu, aktívne sme komunikovali s verejnosťou
prostredníctvom webovej stránky a sociálnych sietí.
Vďaka partnerom sa nám tento rok podarilo nahrať
TV a rozhlasový spot, ktorý bol odvysielaný vo
verejnoprávnom rozhlase a televízii. Celkovo sme
zrealizovali 19 mediálnych výstupov v online, printových,
rozhlasových a TV médiách. V online priestore sme
zasiahli viac ako 120 tisíc ľudí a našu webovú stránku
ich počas kampane navštívilo viac ako 8 tisíc.

Viac informácií o kampani nájdete:
https://www.socia.sk/staroba-sa-nas-dotyka/
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A
I ntegrovaná dlhodobá sociálno - zdravotná starostlivosť

O integrovanej
dlhodobej sociálnozdravotnej sa
na Slovensku
rozprávame už veľmi
dlho. Pred voľbami
v roku 2020 viacero
politických strán si
vo svojich volebných
programoch dali
za cieľ prijatie
legislatívneho
rámca pre dlhodobú
starostlivosť.
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V roku 2021 vláda SR schválila
Stratégiu dlhodobej starostlivosti.
Zapojili sme do procesu pripomienkovania. Stratégia korešponduje
v reformami, ku ktorým sa Slovensko
zaviazalo aj v Pláne obnovy a odolnosti. A to dáva zmysel aj šancu, že
navrhované ciele budú splnené.
Tejto téme sa nepretržite venujeme aj v nadácii v úzkej spolupráci s
Nezávislou platformou SocioFórum.
Spoločne sme pripravili počas posledných rokov niekoľko konferencií
aj so zahraničnými expertami z WHO
či EASPD. O to viac nás potešilo, že
sme sa koncom júna stretli na konferencii BBSK s Franzom Wolfmayrom
z Rakúska v spoločnom paneli o integrovanej starostlivosti o seniorov.

Franz Wolfmayr využíva svoje skúsenosti a spolu s ďalšími expertami
radia tvorcom sociálnych politík pri
nastavovaní systémov v oblasti dlhodobej starostlivosti, komunitných
služieb či podpory zamestnávania
osôb so zdravotným postihnutím.

Pár jeho myšlienok
o integrovanej starostlivosti
ako kľúči k zlepšeniu kvality
zdravotných a sociálnych
služieb pre seniorov nájdete
tu:
Franz Wolfmayr
o Integrovanej
starostlivosti, jún 2021
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4

ŠIRŠÍ KONTEXT

A

PODPORY SYSTÉMU SLUŽIEB

K O N F E R E N C I A N E Z Á V I S LÝ Ž I V O T 2 0 2 1 – M áme plány ?

NA KOMUNITNEJ ÚROVNI

Spolu s partnermi,
Radou pre poradenstvo
v sociálnej práci
a Národnou
radou občanov
so zdravotným
postihnutím v SR,
zrealizovala 4. ročník
konferencie Nezávislý
život.
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Hlavná časť panelu sa konala 16. júna 2021. Témou po
ťažkom roku pandémie boli plány. Predstavili sme si
hlavné plány, ktoré pre Slovensko v najbližších rokoch
majú pomôcť vyčerpať spolu viac ako 18 miliárd eur.
Venovali sme sa Plánu obnovy a odolnosti, Partnerskej
dohode pre politiku súdržnosti a operačnému programu Slovensko, ale dotkli sme sa aj Agendy 2030 a Európskej stratégii pre oblasť zdravotného postihnutia.
Potrebujeme rozumieť plánom, aby sme vedeli kontrolovať, či sa plnia a prípadne navrhovať zmeny, aby reálne pomohli pri napĺňaní Dohovoru o právach osôb so
zdravotným postihnutím. Aj takto sme podporili ďalšiu
spoluprácu s rôznymi organizáciami ľudí so zdravotným
postihnutím v oblasti monitorovania eurofondov a plánu obnovy a odolnosti.
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B
P ríprava nového
programového obdobia

V roku 2021 pokračovali prípravy nového programového
obdobia európskych investičných a štrukturálnych fondov. Pre sociálnu oblasť je toto veľmi dôležitý zdroj financií a preto sa dlhodobo zaujímame, kde a ako sú európske
peniaze smerované. V tejto oblasti blízko spolupracujeme
s rôznymi MNO z Komory RV pre MNO a Úradom splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti
Počas roka MIRRI SR predložilo na pripomienkovanie
dvakrát Partnerskú dohodu a neskoršie aj prvú verziu
Programu Slovensko. Ide o základné dokumenty, ktoré
potrebuje Slovenská republika vyrokovať so zástupcami
Európskej komisie pre čerpanie podpory z eurofondov v
novom programovom období 2021-2027. Do pripomienkovania sme sa aktívne zapojili a pripravili sme dve stanoviská – v júni a novembri.

C
K rátky film C hceme zostať doma
Ako si predstavujeme starostlivosť, keď budeme potrebovať pravidelnú pomoc v bežných veciach? Podľa výsledkov reprezentatívneho prieskumu
takmer 89% Slovákov a Sloveniek, chce ostať doma.
O potrebe komunitných služieb a podpore počas celého
života sme pripravili krátky film Chceme zostať doma.
Oslovili sme aj etnologičku a psychologičku, aby nám vysvetlili prečo ľudia majú potrebu ostať v domácom prostredí a čo preto môžeme urobiť.
https://www.youtube.com/watch?v=3OCWQBAHw
hM&ab_channel=Nad%C3%A1ciaSOCIA

https://www.socia.sk/stanovisko-nadacie-socia-k-navrhu-partnerskej-dohody/

https://www.socia.sk/2021/11/
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ŠPECIFICKÁ PODPORA RODÍN
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ŠPECIFICKÁ
PODPORA
RODÍN
PREVENCIA
S E PA R Á C I E D E T Í
O D B I O L O G I C K ÝC H
RODIČOV
V priebehu roku sa ukázala zvýšená potreba
podpory rodín, čo mohlo byť ovplyvnené aj dlhodobou pandemickou situáciou.
Aj v tomto roku sme
pokračovali v podpore
rodín v ťažkej alebo
krízovej životnej situácii.
Fond podporoval
ako po minulé roky
pán Andrej Jankuliak

V koordinácii s OZ Návrat sme podporili 14 rodín
celkovou sumou 3 340 EUR.
Cielená finančná pomoc bola zameraná na preklenutie zvýšených životných nákladov v krízových situáciách rodín (viacpočetné rodiny, rodina
s deťmi so zdravotným postihnutím, strata príjmu rodiča, náhradní rodičia s dieťaťom so špeciálnymi potrebami a pod.).

prostredníctvom firmy
ANJA s.r.o.
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A K T I V I T Y Z A M E R A N É N A T VO R B U F I N A N Č N ÝC H Z D R O J OV N A D Á C I E

6

AKTIVITY ZAMERANÉ
NA TVORBU
FINANČNÝCH ZDROJOV

B

F inanční
partneri
Andrej Jankuliak a ANJA, s. r. o.
BIOGEN

A

2 %

Z asignácie dani z príjmov sme získali
prevažne od právnických osôb celkovú
sumu 27 631,85 eur. Najväčšiu čiastku
asignovala ING Banka 23 000 eur.
Anonymní asignátori podporili naše
projekty čiastkou 4 631,85 eur.

ING Bank N. V., pobočka Bratislava
Komunálna poisťovňa a.s.

C

P rogramoví
partneri

Sieť centier včasnej intervencie
SEESAME

ALTERNATÍVA – Centrum nezávislého života, n. o.

Slovak Telekom

 sociácia poskytovateľov a podporovateľov
A
včasnej intervencie

Spoločnosť Downovho syndrómu na
Slovensku

Banskobystrický samosprávny kraj

Úrad komisára pre osoby so zdravotným
postihnutím

KPMG

 EDA - Fakulta architektúry a dizajnu STU v
C
Bratislave

Nadácia ORANGE

DSS Slatinka

Porticus

EASPD

Nadácia Pomoc druhému

Fórum pre ľudské práva

Nadácia Slovenskej sporiteľne

Inštitút aktívneho bývania, n.o.

Nadácia VELUX z Dánska

Centrum MEMORY, n. o.

O
 pen Society Foundation – Mental Health Initiative

 árodná rada občanov so zdravotným
N
postihnutím v SR

Orange Slovensko, a. s.

Nezávislá platforma SocioFórum, o.z.

Ples v opere

OZ Návrat

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj
občianskej spoločnosti
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym
postihnutím v SR

O2 Slovakia
 latforma rodín detí so zdravotným
P
znevýhodnením
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci
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F I N A N Č N Á S P R Á VA
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FINANČNÁ

Obchodné spoločnosti:
MONARCH, akciová spoločnosť

SPRÁVA

ING Bank

5 167

5 167

10 000

10 000

Generali Poisťovňa
ANJA s.r.o.

1 419
5 000

2 840

Charitatívna reklama
Iné - refundácia nákladov

Prehľad o príjmoch a výnosoch nadácie podľa zdrojov a pôvodu (všetko v eurách)

8 678

2%
Príjmy

Výnosy

Nadácie a inštitúcie:

2% za rok 2020
2% za rok 2019

27 631
3 077

Verejná zbierka Lienka

Nadácia ORANGE

1 336

Verejná zbierka Lienka (v tom Orange Slovensko,a. s.)

Nadácia Pomoc druhému

10 000

10 000

Výnosy z použitia fondu na Verejnú zbierku

Komunálna poisťovňa

6 000

6 000

Dary od fyzických osôb:

FOSI (Fundation Open Society Institute)-2019-2020

48 339

Iní

FOSI (Fundation Open Society Institute)-2017-2018

2 295

Služby, predaj tovaru, konferenčné poplatky, charitatívna reklama

171 618

Služby z podnikat. činnosti

Nadácia VELUX

27 631

161 643

PLES V OPERE - vznik nových CVI Trenčiansky kraj

6 318

Tržby z predaja tovaru - publikácia
Prenájom nehnuteľnosti

Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie

11 743

3 617

Nadácia Auxilium

77 780

106 715

1 375

1 375

1 402

1 402

2 487

2 487

14

14

320 242

420 328

Predaj nehnuteľnosti
Finančné príjmy
Kurzové zisky
SPOLU
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Celkové náklady v členení na správu nadácie a projektovú činnosť

Správa
nadácie

Projektová
činnosť

ochrana a zhodnotenie majetku

1 092

7 410

8 502

propagácia verejnoprospeš. účelu nadácie kampaň a zbierka

300

26 431

26 731

prevádzka nadácie

9 729

132 913

142 642

odmena za výkon funkcie správcu

1000

0

1 000

7 758

7 758

829

41 564

42 393

10 196

4 362

14 558

8 992

8 992

cestovné
mzdové náklady
iné náklady na ostatné činnosti spojené
s prevádzkou
osobitné náklady nadácie- náklady partnerov
v projektoch
poskytnuté príspevky PO a FO,
tvorba fondov
SPOLU

23 146

229 430

Daň z príjmu
% -ny podiel nákladov na správu
z celkových nákladov

Poskytnuté
príspevky

Spolu

164 060

164 060

164 060

416 636

Porovnanie schváleného rozpočtu na správu nadácie:

plán

skutočnosť

rozdiel

Ochrana a zhodnotenie majetku

1 125

1092

33

Propagácia verejnoprospešného účelu nadácie

500

300

200

Prevádzka nadácie

9 000

9 729

-729

Odmena za výkon funkcie správcu

2 000

1 000

1 000

Cestovné

0

0

0

Mzdové náklady

0

829

-829

8 921

10 196

-1275

21 546

23 146

-1 600

Iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou
SPOLU

563

SPOLU NÁKLADY

/44

Rozpočet nadácie na rok 2022 bol prerokovaný a schválený na zasadaní Správnej rady dňa 13.12.2021.

417 199
5,55%

94,45

100%
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Nadácia nevytvárala v roku
2021 žiadne nadačné fondy.

Poskytnuté príspevky a dary iným PO a FO – spolu 164 060 eur
(vrátane poskytnutých príspevkov zo zdrojov z podielu zaplatenej dane
a verejnej zbierky)

Hospodársky výsledok nadácie:
Nadácia dosiahla v roku 2021 čistý zisk vo výške 2 629 EUR, ktorý bude zaúčtovaný
k 1. dňu nasledujúceho roka na účet Rezervného fondu.

A

Podpora rodinám – spolu 3 340 eur

Prostredníctvom o. z. Návrat sme podporili 14 rodín.
B

Poskytnuté príspevky iným PO – spolu 139 755 eur:

					

Pohľadávky a záväzky:				
Celkové pohľadávky boli vo výške 30 820 eur. Tieto pohľadávky tvorili poskytnuté a
do konca roka nezúčtované projektové preddavky iným organizáciám. Záväzky boli
vo výške 11 662 eur. Tieto boli tvorené zo záväzkov z neuhradených dodávateľských
faktúr, záväzku voči daňovému úradu, sociálnej, zdravotnej poisťovni a zamestnancov
za mesiac december 2021.		

1.

Centrum včasnej intervencie (CVI) Trenčín			

6 318

2.

Alternatíva n. o.						115 437

3.

Centrum včasnej intervencie (CVI) Bratislava

10 000

4.

EFFETA - Stredisko sv. Františka Saleského			

8 000

			

Súčasťou tejto finančnej
správy je aj priložená
účtovná závierka za rok
2021 obsahujúca aj
vyjadrenie audítora k nej.

C

Podporené fyzické osoby v rámci projektu
Velux Foundation a Nadácie Orange			20 965
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ĽUDIA SOCIA
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ĽUDIA
SOCIA

S právna rada
Jaroslav Vittek
predseda správnej rady

P racovníci

Andrea Cocherová
Soňa Holúbková
Vladimír Labáth
Zsolt Cséfalvay
Thomas van der Ven
čestný člen správnej rady

D ozorná rada
B
 lažena Simonová
M
 artina Zacharová

Helena Woleková
senior konzultantka
Vladislav Matej
správca a výkonný riaditeľ nadácie
koordinátor Projektov Rozvoja ECI a ECD
Martina Petijová
projektová manažérka
Mária Machajdíková
projektová manažérka

Tina Gažovičová
expertka na inklúziu v programe ECD/Early
Childhood Development
Kamila Adamkovičová (do 07/2021)
manažérka pre komunikáciu
manažérka kampane Staroba sa nás dotýka
Vilma Vitteková (od 07/2021)
manažérka kampane Staroba sa nás dotýka
Renáta Ferstlová
ekonómka

Katarína Medzihorská
tím líderka
Tranzitný program „Zo školy do života“,
Banskobystrický kraj

E
 va Vajnorská
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www.unsplash.com
Daniel Mingook Kim
Natalie Grainger

Ď akujeme ľuďom ,
ktorí nás podporili a spolupracovali s nami

Nellia Kurme
Siora Photography
tabitha turner
Hannah Wei
Luke Stackpoole
Alexas Fotos

Henriete Mickovičovej,
Mirovi Cangárovi, Lucii Cangárovej, Marošovi
Matiaškovi, Mirovi Mojžišovi, Radovanovi Ďuranovi, Anne Michalkovej, Elene
Valovičovej, Dávidovi Benedigovi, Kataríne Mercovej, Saške Klimentovej,
Andrejovi Bajdichovi, Denise Nincovej, Andersovi L. Madsenovi, Miriam
Kaniokovej, ľuďom z centier včasnej intervencie, členom správnej rady
a dozornej rady nadácie SOCIA, členom výboru SocioFóra, členom výboru
Asociácie poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie, anonymným
darcom 2 % a všetkým súkromným osobám, ktoré sa rozhodli byť dobrovoľníkmi,
pravidelnými prispievateľmi a podporovateľmi.

Eugene Chystiakov
Priscilla Du Preez
Tyler Nix
Deniz Altindas
Patty Brito
Nils Rasmusson
Toa Heftiba
www.pixabay.com
Artturi_Mantysaari
kaboompics
esudroff
Dimhou
Peggy Marco

/50

/ 51

