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ÚVOD
Sociálna oblasť 4.0
V roku 2015 sa vo svete čoraz viac začalo skloňovať meno blížiacej sa 4. priemyselnej revolúcie,
nazývanej aj Priemysel 4.0. Ide o zavádzanie inteligentných produkčných systémov novej generácie
s robotmi a ďalšími technológiami s prvkami umelej inteligencie. Nejde o vzdialené sci-fi, ale o vznik
kyber-fyzických systémov po roku 2020. Zatiaľ čo priemysel naplno využíva a zavádza neuveriteľné
inovácie aj na Slovensku – nové trendy, alebo ak chcete inovácie, sa sociálnemu rezortu zďaleka
vyhýbajú. Hovorím o zavádzaní nových postupov v sociálnych službách, o princípoch a metódach, ktoré
sú v iných krajinách už dávno overené a fungujú.
Uvediem len dva konkrétne prípady. Škandinávsky model housing first – uplatňovaný najmä pre ľudí,
ktorí stratili bývanie. Dlhodobým sledovaním je potvrdené, že je efektívnejšie, ale paradoxne aj
ekonomicky výhodnejšie, poskytnúť ľuďom z ulice reálne bývanie (obdoba nízkonákladových
sociálnych bytov) v kombinácii s podpornou sociálnou službou. Na Slovensku však neexistujú ani
základné služby pre ľudí bez domova, resp. štát/samospráva aj to málo vybudované neziskovými
organizáciami podporuje len okrajovo. Pritom možno budujeme systém, ktorý efektívny nebude, lebo
vieme, že najlepšie funguje housing first. Nádej však je, lebo mladí profesionáli v OZ Vagus, OZ Proti
prúdu a ďalších MNO tieto informácie majú. Sme hrdí, že sme mohli v rámci Programu Aktívne
občianstvo a inklúzia podporiť niektoré z nich.
Služba včasnej intervencie. Je dlhodobými výskumami potvrdené, že poskytnutie včasných,
dostupných a odborných služieb pre rodiny, ktorým sa narodí dieťa so zdravotným postihnutím, je
efektívne nielen z hľadiska dlhodobých ziskov pre samotné dieťa, ale aj pre verejné financie. Tvorcovia
verejných politík úplne ignorujú evidentné finančné benefity rozvoja včasnej intervencie. Rozsiahly
výskum v USA1 hodnotil 20 programov včasnej intervencie a preukázal, že z každého dolára
investovaného do služieb včasnej intervencie sa spoločnosti vráti späť čistá hodnota v rozsahu
1,26 - 17,07 USD. Platí priama úmera, čím viac prostriedkov je vynaložených do včasnej intervencie,
tým vyššia hodnota sa vráti spoločnosti. Sme veľmi hrdí na to, že sa nám v priebehu minulého roka
podarilo otvoriť prvé tri centrá včasnej intervencie a uskutočniť prípravné práce na zriadenie ďalších
dvoch centier v priebehu roka 2016.
Zavádzať fungujúce inovatívne modely v sociálnej oblasti na Slovensku je veľmi prácne a aj frustrujúce.
Na druhej strane často stoja ľudia v rozhodovacích pozíciách, ku ktorým sa informácie o moderných
trendoch ešte nedostali. Alebo bohorovne tvrdia, že to u nás nebude fungovať. Pritom budú stále
presviedčať, že v modernizovaných budovách stoviek ústavných zariadení nájdu klienti to, čo
potrebujú. Postaráme sa o vás. Dáme vám istotu. To nie sú heslá politickej strany, to je realita
sociálneho systému na Slovensku. Bohorovnosť takýchto vyhlásení má dve vážne trhliny: nie je
dostatok miest pre všetkých a niektoré klientské skupiny už odmietajú zastarané služby budované
v minulom storočí (a dokonca aj tisícročí). V súlade s heslom všetko zlé je na niečo dobré je táto situácia
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možno dobrým východiskom pre radikálnejšiu zmenu pre zavádzanie inovácií aj v sociálnej oblasti.
Ujovia a tety vo verejnej správe, zobuďte sa, žijeme už v 21. storočí! Naši znevýhodnení občania si
zaslúžia iné služby. Také, ktoré naplnia ich základné právo na dôstojný život a inovatívnymi postupmi
prinesú do ich životov žiadané a očakávané zmeny.
Pevne verím, že aspoň malým dielom sa nám aj v roku 2015 darilo podporovať zavádzanie inovácií
v sociálnej oblasti.
Vladislav Matej
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1. HODNOTY, POSLANIE A ETICKÉ PRINCÍPY
Všetky programy a projekty SOCIA – Nadácie na podporu sociálnych zmien (ďalej nadácia SOCIA alebo
SOCIA) vychádzajú z jasne definovaných hodnôt sformulovaných v nasledujúcom stanovisku:


Veríme, že každá ľudská bytosť je jedinečná. Má hodnotu bez ohľadu na svoje mentálne,
fyzické, materiálne alebo iné znevýhodnenie.



Veríme, že našou povinnosťou je vytvárať prostredie, v ktorom budú vznikať kvalitné sociálne
služby ako odpoveď na potreby ľudí odkázaných na pomoc iných.



Veríme, že úlohou služieb je reflektovať potreby klientov. Služby majú stimulovať
samostatnosť, vlastnú zodpovednosť a dôstojný život klientov.



Veríme, že optimálnym prostredím pre život je rodina a komunita, a preto by klienti mali
prijímať sociálne služby v takomto prostredí.



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.
a medzi skupinami funguje formálna aj neformálna solidarita.

Zvyšujeme kvalitu života sociálne a zdravotne znevýhodnených skupín



aktívne vytvárame moderné terénne a ambulantné služby a podporujeme rozvoj existujúcich
sprostredkujeme finančnú podporu na rozvoj služieb a kapacít MNO

Podporujeme reformy sociálneho systému





spolupracujeme s mimovládnymi organizáciami a verejnou správou na tvorbe politík
a legislatívnych návrhov
modelujeme a tvoríme systém sociálnych služieb
spájame a sieťujeme odborníkov a organizácie
prinášame nové témy a inovácie

Posilňujeme sociálnu súdržnosť obyvateľov Slovenska



vytvárame partnerstvá s podnikateľmi, ktorí majú možnosť prostredníctvom našej nadácie
cielene a efektívne nasmerovať svoju podporu organizáciám a jednotlivcom
zvyšujeme povedomie laickej a odbornej verejnosti o možnostiach života znevýhodnených
a ohrozených sociálnych skupín v komunite, o komunitných službách, filantropii
a dobrovoľníctve.

Nadácia SOCIA prostredníctvom finančnej podpory a vlastnými aktivitami ovplyvňuje zmeny
sociálneho systému v prospech najviac ohrozených sociálnych skupín obyvateľstva. Svoje služby
poskytujeme s maximálnou efektivitou, bez budovania zbytočnej byrokracie v procese pomoci iným.
Nezamieňame filantropiu s vlastnou propagáciou ani s neprimeranou propagáciou našich partnerov.
4

2. UDALOSTI ROKA
 S podporou THE VELUX FOUNDATION sme otvorili prvé tri Centrá včasnej intervencie na
Slovensku!
 V rámci grantového programu Lienka pomoci sme medzi 32 projektov terénnych a
ambulantných služieb pre seniorov rozdelili sumu 30 000 €.
 Prostredníctvom 2 % získaných od firiem združených v Holandskej obchodnej komore, ako aj
v rámci podujatia Annual Charity Dinner sme v minulom roku získali až 21 000 €. V spolupráci
s Holandskou obchodnou komorou tak budeme môcť významne podporiť projekt najstaršieho
nízkoprahového programu na Slovensku – Kaspian, ktorý pôsobí v Petržalke.
 Desiati obyvatelia DSS Slatinka sa stali prvými prijímateľmi terénnej sociálnej služby podpora
samostatného bývania na Slovensku. Bývajú samostatne v prenajatých bytoch a dostávajú
nevyhnutnú podporu.
 Vstúpili sme do spolupráce s Plesom v opere. Cieľom plesu je vďaka príspevkom hostí otvoriť
na Slovensku dve nové Centrá včasnej intervencie v Banskej Bystrici a Košiciach a aktívne
pomáhať upriamovať pozornosť na túto celospoločenskú tému.
 Zmenili sme svoju stratégiu v oblasti implementácie vlastných projektov. Priamo sme vstúpili
do spoluzakladania nových organizácií poskytujúcich moderné sociálne služby – takto sme
v priebehu roka ovplyvnili vznik troch nových CVI, n. o., ale aj vznik neziskovej organizácie
Alternatíva v Lučenci.

Poznámka: v tejto výročnej správe sme použili fotografie z archívu nadácie SOCIA.
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3. PODPORA ORGANIZÁCIÁM – GRANTOVÁ PODPORA SYSTÉMOVÝCH ZMIEN A ROZVOJA
ORGANIZÁCIÍ
A. BLOKOVÝ GRANT PRE MVO NA PODPORU PARTNERSTIEV ŠVAJČIARSKO –
SLOVENSKEJ SPOLUPRÁCE (2012-2015)
Blokový grant Švajčiarskeho finančného mechanizmu bol administrovaný v spolupráci troch nadácií.
Lídrom bola Nadácia Ekopolis, ktorá bola vo vzťahu k Úradu vlády SR a Švajčiarskej konfederácii
zodpovedná za realizáciu Blokového grantu pre MNO a riadila finančné plnenie (vo vzťahu k výdavkom
partnerov aj poukázanie financií prijímateľom BG ŠFM). Karpatská nadácia a nadácia SOCIA sú
partnermi Nadácie Ekopolis v napĺňaní jej sprostredkovateľskej funkcie. V dvoch výzvach blokového
grantu pre MVO v oblasti sociálnych služieb bolo podporených celkovo 13 projektov.
Podporené organizácie a projekty:
i. Projekty ukončené v roku 2013
Inštitút Krista Veľkňaza, projekt: Kvalitné sociálne služby v IKV
V rámci projektu sa školili pracovníci a vytváral sa Program zavedenia kvality v zariadeniach sociálnych
služieb v Žakovciach a Ľubici, ďalší pracovníci sa vzdelávali v oblastiach súvisiacich s poskytovaním
sociálnych služieb. S klientmi sa realizovali individuálne rozvojové plány a zúčastňovali sa aktivít na
rozvoj a udržanie pracovných zručností.
ii. Projekty ukončené v roku 2014
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR, projekt: Cesty k samostatnosti
ZPMP v SR aktivitami projektu podporovali samostatný život ľudí s mentálnym postihnutím.
Zameriavali sa na rozvoj životných zručností formou tréningových programov a vytvorili Centrum
prípravy ľudí s mentálnym postihnutím na samostatný život. Významným dosiahnutým cieľom je aj
sociálna integrácia cez realizáciu rehabilitačného programu pre seniorov s mentálnym postihnutím.
Návrat, občianske združenie, projekt: Partnerstvo rodiča a odborníka
Cieľom projektu bolo posilniť rodičov ako partnerov podpory dieťaťa, podnecovať odborníkov k
vnímaniu rodiča ako partnera pomoci dieťaťu pôsobením na rodičov i odborníkov smerom k zmene
postojov (v zložke kognitívnej, emotívnej i konatívnej).
Proti prúdu, občianske združenie, projekt: Nota bene – z ulice do života
Proti prúdu zväčšil rozsah svojich služieb o skupinovú a terénnu sociálnu prácu a vzdelávací cyklus
Rozvoj kľúčových kompetencií. V rámci projektu vyškolili niekoľko ľudí bez domova na prácu lektorov
o problematike bezdomovectva a uskutočňovali verejné 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
Projektové aktivity viedli k zvyšovaniu kvality sociálnych služieb – opatrení SPODaSK pre oblasť práce s
týranými, zneužívanými a zanedbávanými deťmi, rodinami v kríze a rodinami, ktorým hrozí sociálne
vylúčenie. Išlo predovšetkým o zavedenie systému kvality poskytovania sociálnych služieb v krízových
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strediskách, ale aj o vzdelávanie pracovníkov v oblastiach relevantných pre kvalitné poskytovanie
služieb.
KASPIAN, projekt: Učíme sa byť lepší
Pracovníci organizácie absolvovali akreditované vzdelávania a s podporou supervízie zvyšovali kvalitu
služieb nízkoprahových programov. V rámci projektu pripravili odbornú konferenciu so zahraničnými
lektormi pre pracovníkov nízkoprahových centier.
PRO REGION, n. o., projekt: Získavanie odborných a praktických erudícií u zamestnancov a klientov
sociálneho zariadenia
Organizácia v rámci projektu rekonštruovala priestory denného stacionára, teda vytvorila priestory pre
pracovné dielne, zvýšili odbornosť pracovníkov v oblasti liečebnej rehabilitácie a fyzioterapie pre
potreby klientov a podporili získanie remeselných zručností (košikárstvo a hrnčiarstvo) u štyroch
pracovníkov a 10 klientov DS Svetluška. Získané zručnosti sa využívajú a aj naďalej budú využívať
v rámci stratégie stabilizácie financovania zariadenia.
iii. Projekty ukončené v roku 2015
Depaul Slovensko, n. o., projekt: Pilotný projekt nízkoprahových sociálnych služieb pre ľudí bez
domova
Organizácia vytvorila nízkoprahový model sociálnych služieb pre ľudí bez domova s čiastkovými
pilotnými projektmi zameranými na rozvoj pracovných návykov a na návrat klientov do samostatného
bežného života. Časť projektu bola zameraná na rekonštrukciu nocľahárne. Rekonštrukcia umožnila
poskytovanie kvalitnejších služieb jednotlivým skupinám ľudí bez domova oddelene.
Áno pre život, n. o., projekt: Kvalitné sociálne služby pre rodiny s deťmi ohrozené sociálnym
vylúčením v Rajeckom regióne
Aktivity projektu viedli k zvyšovaniu kvality sociálnych služieb a posilneniu profesionality neziskovej
organizácie v oblasti komplexnej starostlivosti o rodiny a osoby ohrozené sociálnym vylúčením. V rámci
projektu sa uskutočnila rekonštrukcia a vybavenie zariadenia núdzového bývania pre obete domáceho
násilia, poskytovalo sa poradenstvo a terapeutické programy, ale realizovali sa aj programy
a vzdelávanie na zvýšenie citlivosti verejnosti voči fenoménu domáceho násilia.
Únia materských centier, projekt: Krok k samostatnosti
Projektovými aktivitami Únia materských centier podporovala materské centrá v regiónoch aj
vytvorením funkcie regionálnych koordinátoriek, ktoré spolu s MC vytvárali akčné plány MC
a regionálne plány. Rozvíjali a posilňovali zručnosti členiek materských centier v oblasti komunitnej
práce, zvyšovaním potenciálu prirodzeného komunitného zdroja, akými sú materské centrá v procese
predchádzania sociálneho vylúčenia žien na materskej dovolenke.
Detský fond Slovenskej republiky, projekt: MIXklub nízkoprahové centrum pre deti a mládež,
MIXáčik nízkoprahové rodinné centrum
Organizácia poskytuje otvorený, bezpečný a podnetný priestor ohrozeným deťom, mladým ľuďom
a rodinám. Poskytuje pomoc pri prekonávaní náročných životných situácií, vytvára podmienky na
zmysluplné trávenie voľného času a vzdelávanie so snahou obmedziť sociálne vylúčenie.
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Relevant, n. o., projekt: Pomáhajme lepšie a viacerým
Organizácia sa zamerala na zvyšovanie kvalifikácie odborných pracovníkov. Vyvíjala aktivity na
skvalitnenie a systematizáciu programu sociálnej inklúzie klientov (domov na pol ceste) a snažila sa
o spustenie nových služieb špecializovaného sociálneho poradenstva. Ponuku svojich služieb rozšírili aj
na cieľovú skupinu seniorov o domácu opatrovateľskú službu.
Člověk v tísni, o. p. s. - pobočka Slovensko, projekt: Rozvíjame komunity
Zámerom organizácie v projektových aktivitách bolo podporiť proces komunitného rozvoja
prostredníctvom prevádzky komunitných centier vo vybraných lokalitách Prešovského kraja. V rámci
komunitných centier poskytujú voľnočasové, záujmové a vzdelávacie aktivity a sociálne (pracovné
a kariérne) poradenstvo. Pre svojich pracovníkov zabezpečovali vzdelávanie a supervíziu.
Viac o projektoch nájdete: http://www.bgsfm.sk/stranka_data/subory/aktuality/blokovy-grant-sfmfinal.pdf

B. BLOKOVÝ GRANT NA PODPORU MVO – PROGRAM AKTÍVNE OBČIANSTVO
A INKLÚZIA (2013 – 2016)
Nadácia Ekopolis plní úlohu sprostredkovateľa pre Fond Aktívne občianstvo a inklúzia v partnerstve
s našou nadáciou. Úlohou nadácie je manažovať komponent rozvoja služieb v sociálnej oblasti.
Z ôsmich podporených projektov (organizácií) dve organizácie ukončili realizáciu projektu v priebehu
roka 2014.
i. Projekty ukončené v roku 2014
M.E.S.A.10; Podpora integrácie inštitucionalizovaných klientov do lokálnych komunít na príklade
pilotného územia Banskobystrického kraja; poskytnutý nenávratný finančný príspevok: 64 504,13 €
Cieľom projektu bolo zmapovanie konkrétnej situácie v oblasti implementácie procesov
deinštitucionalizácie najmä pre osoby s mentálnym postihnutím. Podľa príkladu BBSK (je partnerom v
projekte) a podľa príkladu procesu DI v Nórsku (zahraničný expert ako inšpirácia a zdroj pre Slovensko)
navrhovali (vzorovú) komunitu v slovenských pomeroch, v ktorej by klienti bývalej inštitúcie (DSS)
mohli žiť prirodzeným životom (typy podporných služieb, zamestnanie, bývanie, sociálna podpora a
voľný čas).
Autisti – Agentúra špecializovaných služieb pre autistov a iné zdravotné postihnutia, nezisková
organizácia; Ako sa v komunite rodí zmena; poskytnutý nenávratný finančný príspevok:
36 695,16 €
Cieľom projektu bolo sieťovať pomáhajúce organizácie a nastaviť individualizované typy služieb a
pomoci pre rastúcu cieľovú skupinu ľudí s duševnými poruchami. Aktivitou projektu bol aj výskum
bariér/možností uplatnenia ľudí s duševnými poruchami v pracovnom živote.
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ii. 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 (Nórsko) priniesli špecializovaný program Agression Replacement Training.
Vyškolených bolo 41 profesionálov – trénerov. Tento jedinečný tréning je využiteľný pre široký okruh
ľudí pracujúcich s rozličnými cieľovými skupinami. Získané zručnosti sú využívané pracovníkmi Návratu,
ale aj širokým okruhom ďalších profesionálov z iných organizácií z rôznych častí Slovenska. Úloha
zahraničného partnera bola kľúčová.
OZ Vagus; Domec – Denné nízkoprahové a integračné centrum pre ľudí bez domova; poskytnutý
nenávratný finančný príspevok: 77 740,00 €
Cieľom projektu bolo sprevádzkovať nízkoprahové (určené aj pre osoby pod vplyvom alkoholu, bez
dokladov a pod.) denné centrum pre ľudí bez domova. Ide o prvý projekt svojho druhu v Bratislave.
Žije tu najväčší počet ľudí bez domova v počte 3500 až 4500. V dennom centre vykonávajú cielené
špecializované aktivity zamerané na dlhodobú sociálnu inklúziu klientov, ale poskytuje sa aj „prvá
pomoc“ pre ľudí, pre ktorých je návrat do majoritnej spoločnosti dlhým procesom. Zahraničný partner
z Nórska (Salvation Army Norway) inšpiroval našich odborníkov v ďalšom rozvoji služieb – čo sa
nakoniec ukázalo ako obojstranná inšpirácia.
Drahuška a my, občianske združenie; Sme samostatnejší; poskytnutý nenávratný finančný
príspevok: 45 500,09 €
Osamostatňovanie mladých ľudí s autizmom, ktorí prešli vzdelávacím procesom, ale v súčasnosti je ich
potrebou nájsť si pracovné uplatnenie a samostatné bývanie, čo bolo cieľom projektu. V Krajnom
prevádzkujú malé komunitné zariadenie pre klientov. Nórsky partner pomáhal v Drahuškove
s vytvorením a implementáciou individuálnych plánov 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 niekoľkých nových programov do práce odborníkov tejto osvedčenej
organizácie pôsobiacej v oblasti služieb pre obete domáceho násilia. Nové preventívne programy majú
za cieľ obnoviť rodinné prostredie, pomôcť páchateľom domáceho násilia reštrukturalizovať svoje
správanie a v konečnom dôsledku prispieť k prevencii separácie detí od rodičov. Dlhodobým
sledovaním a podporou rodinám pomáhajú udržiavať dosiahnuté pozitívne zmeny.
Člověk v tísni, o. p. s., pobočka Slovensko, nezisková organizácia; Efektívne sociálne služby;
poskytnutý nenávratný finančný príspevok: 69 383,06 €
Cieľom projektu bolo analýzou potrieb a efektívne cieleným nastavením služieb posilniť päť
komunitných centier v rómskych komunitách Sveržov, Doľany-Roškovce, Petrovany, Spišské
Podhradie a Prešov lokalita „Tehelňa“. MNO vykonáva činnosti individuálneho poradenstva:
individuálne rozvojové plány, kariérne poradenstvo, nízkoprahové denné centrá, dobrovoľnícke peerprogramy v spolupráci so študentmi VŠ.
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ZPMP v Petržalke, PSC Impulz; Spoločne za prijatie – za život bez znevýhodnenia; poskytnutý
nenávratný finančný príspevok: 71 965,62 €
Cieľom projektu bola podpora inklúzie dospelých ľudí s mentálnym postihnutím formou ich zapojenia
ako trénerov „zdravej populácie“ v spolupráci so strednými a vysokými školami. Ďalším inovatívnym
prvkom je profesionalizácia práce chránených dielní (Barlička Prešov, Ayrton Prievidza, Jazmín
Handlová, Dom Svitania Jakubov, Impulz Petržalka, Krídla Bratislava, Andreas, Šanca pre nechcených
Dúbravka), kde v spolupráci s profesionálnymi dizajnérmi, výtvarníkmi a odborníkmi z oblasti predaja
vytvorili nové portfólio výrobkov a nástroje na získanie odbytu.
Viac o projektoch ako aj príklady dobrej praxe nájdete:
http://www.socia.sk/wp-content/uploads/2016/01/AOI_socialne_web.pdf

C. GRANTOVÝ PROGRAM LIENKA POMOCI
Zámerom programu LIENKA POMOCI je rozšíriť a skvalitniť terénne a ambulantné sociálne služby pre
seniorov a podporiť zavedenie nových služieb. Program je financovaný z výnosu verejnej zbierky
LIENKA POMOCI, ktorú nadácia SOCIA každoročne organizuje. O finančnú podporu sa v roku 2015
mohli uchádzať zriaďovatelia alebo prevádzkovatelia terénnych a ambulantných služieb pre seniorov:
mimovládne organizácie, neziskové organizácie poskytujúce verejno-prospešné služby, občianske
združenia, účelové zariadenia cirkvi, Slovenský Červený kríž, obce a mestá a nimi zriadené organizácie
v sídlach do 5 000 obyvateľov.
Vďaka verejnej zbierke mohla nadácia z Fondu Lienka pomoci rozdeliť sumu 30 000 €. Sumu sme
rozdelili medzi 32 projektov rôznych organizácií. Lienka pomoci podporila zvyšovanie kvalifikácie
opatrovateliek, umožnila nákup a požičiavanie rehabilitačných pomôcok do rodín, pomohla skvalitniť
prepravnú službu pre imobilných seniorov. Podporili sme organizácie, ktoré zaškoľovaním
a požičiavaním pomôcok uľahčujú prácu domácich opatrovateľov. Podporené organizácie a obce
pomáhajú seniorom v domácnostiach, alebo poskytujú ambulantné služby a zároveň plnia úlohu
poradenských centier pre neformálnych opatrovateľov.
Viac
informácií
o podporených
projektoch
http://www.lienkapomoci.sk/ako-lienka-pomohla.
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5. PODPORA RODINÁM – ŠPECIFICKÁ PODPORA RODÍN
Pomoc rodinám v ťažkej životnej situácii realizujeme od roku 2010. Finančné príspevky prispeli najmä
k predchádzaniu separácie dieťaťa od rodičov. Sme radi, že stabilný prispievateľ a iniciátor tohto
malého fondu Andrej Jankuliak prostredníctvom firmy ANJA prispel aj tento rok sumou 3 000 €.
Prostredníctvom občianskeho združenie Návrat sme priamo podporili tri rodiny sumou 1 070 €.
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6. MODELOVANIE SOCIÁLNEJ SIETE – TVORBA A ZAVÁDZANIE MODELOV FUNGOVANIA
KOMPLEXNEJ SOCIÁLNEJ SIETE DO PRAXE

A. PODPORA KOMUNITNÝCH SLUŽIEB A PROCESU DEINŠTITUCIONALIZÁCIE NA
SLOVENSKU
Rok 2015 bol už tretím rokom našej spolupráce s Open Society Foundations – Mental Health Initiative
a organizáciami, ktoré sa pridali k neformálnemu zoskupeniu Platforma ZA KOMUNITNÉ SLUŽBY –
Z Domova domov. Naším hlavným cieľom je podporiť na Slovensku rozvoj komunitných služieb
a podporiť proces deinštitucionalizácie sociálnych služieb.
V roku 2015 sa naše aktivity sústredili hlavne na monitorovanie príprav čerpania finančnej podpory
zo štrukturálnych fondov EÚ v rokoch 2014 – 2020. Operačné programy, z ktorých sociálne služby
budú môcť čerpať podporu, boli schválené v decembri 2014 a celý uplynulý rok sa pripravovali zámery
národných projektov, mechanizmy riadenia, regionálne integrované územné stratégie a začali
fungovať monitorovacie výbory operačných programov. Je za nami veľa čítania, písania pripomienok
a upozorňovania na sporné oblasti. Veríme, že sme niektorými prispeli k lepším nastaveniam
a podmienkam pre ľudí so zdravotným postihnutím. Stále však vidíme potrebu sledovať a upozorňovať
na dôsledné dodržiavanie horizontálneho princípu nediskriminácie a rovnosti príležitostí pri čerpaní
eurofondov či princípu partnerstva pri ich nastavovaní.
Ďalšia oblasť našich aktivít bola zameraná na zviditeľňovanie a podporu komunitných služieb. Viaceré
naše aktivity boli zamerané priamo na podporu DSS Slatinka a OZ Dlaň v Lučenci pri ich procese
deinštitucionalizácie. Sme veľmi radi, že sme mohli podporiť Slatinku pri spustení novej sociálnej
služby podpora samostatného bývania – ako prví na Slovensku. Dnes už 10 klientov býva vo vlastných
bytoch a potrebnú podporu majú len vo forme novej terénnej služby.
Na podporu transformačných procesov v sociálnych službách sme uskutočnili viacero stretnutí,
workshopov či medzinárodnú konferenciu v spolupráci so SocioFórom a EASPD. Okrem toho sa nám v
minulom roku podarilo pripraviť niekoľko zaujímavých publikácií. Tri z nich sú praktickými
sprievodcami a veríme, že vzhľadom na to, že sú voľne dostupné na našich stránkach, poslúžia čo
možno najväčšiemu počtu odborníkov, ale aj bežným ľuďom.
Spôsobilosť na právne úkony. Cesta k samostatnosti a nezávislosti
http://www.socia.sk/wp-content/uploads/2015/12/manual_web.pdf
Publikáciu sme pripravili v spolupráci s právnikmi Marošom Matiaškom, Vladimírom Volčkom a Ivanom
Humeníkom. V tejto príručke, ktorá je určená najmä sociálnym pracovníkom a podporovateľom ľudí,
ktorí sú pozbavení alebo obmedzení vo svojej právnej spôsobilosti, nájdete vysvetlenia pojmov, presný
popis postupu, ale aj praktické rady a upozornenia. V prílohe sa nachádzajú aj návrhy na formálne
žiadosti.
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Potrebujem pomoc, čo mám robiť
http://www.socia.sk/wp-content/uploads/2015/11/potrebujem-pomoc_web.pdf
Aktualizovali a doplnili sme brožúru SocioFóra Potrebujem pomoc, čo mám robiť? Brožúra ponúka
niekoľko dobrých rád pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím, ako postupovať podľa zákona
(prevažne o sociálnych službách), ak potrebujú nejakú formu pomoci. Údaje v brožúre sú aktualizované
k októbru 2015.
Plány účasti a skúsenosti
http://www.socia.sk/wp-content/uploads/2016/02/Plan-ucasti_WEB.pdf
Plán účasti a skúsenosti je jedným z nástrojov individuálneho plánovania, ktorý zabezpečuje a rozvíja
kvalitu a zmysel života pre dospelých ľudí s kombinovaným alebo ťažkým postihnutím v zariadeniach
sociálnych služieb. Za vznikom stoja nórski odborníci Knut Slåtta a Erlend Ellefsen, ktorí sa dlhé roky
venujú práci s ľuďmi s kombinovaným postihnutím. Sme radi, že takouto formou môžeme rozšíriť
ponuku nástrojov pre individuálne plánovanie.
Jarko. To som ja.
Špeciálna knižka, z ktorej máme veľkú radosť, nie je naším dielom. Jej autorom je Jaroslav Koleda,
obyvateľ Domova sociálnych služieb Slatinka v Lučenci. Ide o jeho osobnú výpoveď a súčasť
individuálneho plánu, preto si ju nemôžeme dovoliť v celom rozsahu zverejniť na webe, ale ponúkame
vám nahliadnutie a veríme, že poslúži na inšpiráciu pri práci s touto cieľovou skupinou.
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Táto knižka má za cieľ pomôcť Jarkovi zorientovať sa v komplikovanom živote. Je to kniha, ktorá sa
tvorila s ním, o ňom a pre neho. Ide o ľahko čitateľný text tvorený pomocou Jarkových kresieb, ktoré
vznikli v rámci nadväzovania alternatívnej komunikácie. Kresby sú výsledkom spoločného hľadania jeho
spomienok na detstvo, týkajú sa dôležitých udalostí a medzníkov jeho života, jeho záujmov, snov a
plánov do budúcnosti.
Monitoring bariérovosti. Život na kolesách s prekážkami
http://www.socia.sk/wp-content/uploads/2016/05/Monitoring-barierovosti_web.pdf
Sme veľmi radi, že môžeme predstaviť publikáciu Život na kolesách s prekážkami. Je rozdelená na tri
časti. Spoločným menovateľom všetkých sú bariéry a to, ako sa s nimi vyrovnáva Slovenská republika,
obyvatelia Lučenca a Roman Vrábel, autor publikácie.

B. PROJEKT VČASNEJ INTERVENCIE NA SLOVENSKU
V roku 2015 sme v projekte RVIS zaznamenávali veľké úspechy. Na prelome rokov vznikli všetky tri
centrá a po prvých mesiacoch prípravných prác a zariaďovania sme 20. 4. 2015 na tlačovej konferencii
slávnostne predstavili náš projekt verejnosti. Týmto dňom sa odštartovalo fungovanie siete prvých
troch CVI na Slovensku.

V našej téme sa nám podarilo nadviazať spoluprácu aj s niektorými odborníkmi z radov lekárov.
Jedným z tých, ktorí vnímajú význam služby včasnej intervencie, je aj bývalý hlavný odborník
Ministerstva zdravotníctva pre oblasť neonatológie prof. MUDr. Mirko Zibolen, PhD. Podľa jeho slov:
„Služby kolegov v Centrách včasnej intervencie nadväzujú na prácu nás zdravotníkov, lekárov a sestier,
ktorí sa staráme o dieťa prichádzajúce na svet predčasne, s hendikepom alebo rizikovým vývinom.
Včasná intervencia je nenahraditeľnou súčasťou komplexnej starostlivosti o tieto deti. Zahŕňa
zdravotnú, školskú aj sociálnu oblasť. Služba včasnej intervencie by preto nemala byť chápaná ako
„niečo naviac“, ale skôr ako dôležitá zložka starostlivosti o rodinu so zdravotne znevýhodneným
dieťaťom.“
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Následne od apríla do júna oficiálne, za prítomnosti zástupcov miestnych samospráv a lokálnych
podporovateľov, otvorili svoje brány všetky tri centrá. Téma sa stretávala s pozitívnym ohlasom z radov
odborníkov, ako aj z radov rodičov, pre ktorých sa vznik CVI stal nádejou na dostupnejšie služby.

Hlavné ciele na rok 2015 sa nám podarilo naplniť v plnom rozsahu:






Cielenou medializáciou sme predstavili tému včasnej intervencie a náš projekt širokej
verejnosti.
Otvorili sme tri CVI v Bratislave, Prešove, Žiline.
Pre nových zamestnancov sme zabezpečili v CVI doplňujúce vzdelanie zamerané na prácu
s celou rodinou – získali certifikát z Rady pre poradenstvo v sociálnej práci o absolvovaní kurzu
Individuálne plánovanie zamerané na človeka.
Iniciovali sme dialóg medzi MPSVaR a vyššími územnými celkami o strategickom pláne
financovania včasnej intervencie ako novej sociálnej služby na Slovensku.

Počas roka všetky poradkyne z CVI absolvovali sériu
vzdelávaní, ktoré im mali pomôcť doplniť a zjednotiť
vedomosti v práci s rodinami. Prvé vzdelávanie sa týkalo
Individuálneho plánovania zameraného na človeka.
Lektorkami boli Julie Lunt (UK) a Soňa Holúbková. Druhé
vzdelávanie naše kolegyne z CVI absolvovali pod vedením
pani Terezie Hradilkovej, ktorá priblížila český model včasnej
intervencie prostredníctvom Tréningu poradce rané péče.
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V troch CVI (v Bratislave, Žiline a Prešove) dnes pracuje 15
poradkýň včasnej intervencie, ktoré poskytujú poradenské
a ďalšie odborné služby asi 157 rodinám detí so zdravotným
znevýhodnením vo veku od 0 do 7 rokov. V pracovných
tímoch v našich centrách sú zastúpené profesie: psychológ,
sociálny pracovník, špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg,
fyzioterapeut a logopéd.

Za dôležitý míľnik tohtoročného diania v téme včasnej intervencie tiež považujeme nadviazanie
spolupráce s významným slovenským partnerom. Počas leta sme začali rokovať so spoločnosťou
Orange Slovensko, a. s., ktorá sa rozhodla podporiť vznik ďalšieho Centra včasnej intervencie
prostredníctvom dobročinnej zbierky Plesu v opere. Na prvej tlačovej konferencii 7. 10. 2015 bolo
oficiálne potvrdené, že celým výnosom zbierky 16. ročníka Plesu v opere, ktorý sa uskutoční 9. 1. 2016,
sa podporí zriadenie a prevádzku nového CVI v Banskej Bystrici. „Rodinám s deťmi so zdravotným
znevýhodnením venujeme stále málo pozornosti a často si nevšímame problémy, s ktorými zápasia. Nie
je správne, že tieto rodiny prehliadame, nemali by byť neviditeľné, práve naopak. Myslíme si, že si
zaslúžia byť ocenené za svoju obetavú prácu,“ hovorí riaditeľka Plesu v opere Andrea Cocherová.
K dobročinnému Plesu v opere sa pridala aj Nadácia Markíza, ktorá prostredníctvom verejnej finančnej
SMS zbierky zbierala peniaze pre plánované CVI v Banskej Bystrici.

Po roku práce na projekte RVIS je naším cieľom aj naďalej prispievať k tomu, aby sa Slovensko stalo
krajinou s funkčnou sieťou včasných komplexných služieb dostupných pre rodiny s deťmi so
znevýhodnením, ktoré podporujú ich dôstojný a plnohodnotný život.
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7. POSILŇOVANIE MIMOVLÁDNYCH ORGANIZÁCIÍ – ZVIDITEĽŇOVANIE A POSILŇOVANIE
AKTIVÍT MNO V SOCIÁLNEJ OBLASTI
A. SPOLUPRÁCA SO SOCIOFÓROM
SocioFórum je platforma mimovládnych neziskových organizácií, ktoré pôsobia v sociálnej oblasti.
Poslaním SocioFóra je obhajovať a presadzovať záujmy a požiadavky MNO, ktoré pracujú pre ľudí
sociálne, zdravotne či inak znevýhodnených.
Rok 2015 bol pre SocioFórum predovšetkým rokom volieb. Po neúspešnom valnom zhromaždení
v roku 2014 (neboli sme uznášaniaschopní) sme mobilizovali členov k účasti a zároveň pripravili návrh
na zmenu stanov, ktoré menej zväzujú ruky a riešia niektoré záležitosti, na ktoré sa v začiatkoch
nemyslelo. Na výročnej konferencii v septembri sme už boli uznášaniaschopní. Valné zhromaždenie
schválilo nové znenie stanov a zvolili sme nový výbor. Vo výbore došlo k výraznejším personálnym
zmenám. Na jesennom stretnutí výboru SocioFóra boli zvolení hovorcovia/štatutárni zástupcovia
združenia.
Do konca roka 2015 sme zmeny stanov zaregistrovali na ministerstve vnútra.
Na MPSVR SR sme poslali žiadosť o poskytnutie grantu na členský príspevok v medzinárodnej
organizácii EASPD, ktorej sme členom.
Za výdatnej dobrovoľníckej podpory zamestnancov nadácie a ostatných členov a členiek výboru
realizovalo SocioFórum viacero aktivít:
- pripomienkovalo programové dokumenty k čerpaniu EŠIF,
- zastupovalo svojich členov v poradných výboroch a pracovných skupinách ministerstiev
a vlády,
- zorganizovalo sociálne konferencie s workshopmi (konferencia SocioFóra a Fórum
poskytovateľov služieb – EASPD),
- angažovalo sa v rámci členstva v medzinárodných (EASPD) aj národných (Koalícia pre deti
Slovensko) organizáciách.
Výbor SocioFóra schválil členstvo ďalším žiadateľom a celkový počet členov ku koncu roka: 77 riadnych
členov a deväť pridružených členov.

B. PROJEKT ZVYŠOVANIA TRANSPARENTNOSTI NEZISKOVÉHO SEKTORA
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pri Ministerstve vnútra SR v rokoch
2014 a 2015 realizoval národný projekt „Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora a kvality
služieb poskytovaných neziskovými organizáciami cez mechanizmus akreditácie mimovládnych
neziskových organizácií“.
Výstupom projektu je analýza a návrh modelu otvoreného informačného systému o MNO, ktorý je
zosúladený s návrhom nového zákona o registrácii mimovládnych neziskových organizácií. V roku 2016
sa bude pokračovať technickým riešením informačného systému tak, aby sa mohol spustiť do praxe
v roku 2017. Mimovládne neziskové organizácie sa tým stanú súčasťou vládneho e-governmentu, čo
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prispeje k efektívnemu manažmentu verejných financií zo strany poskytovateľov (verejná správa), ako
aj prijímateľov (MNO). Otvorený informačný systém má byť aj nástrojom na odbúranie byrokracie
a zvyšovanie kvality služieb pod drobnohľadom verejnosti.
Viac o dosiahnutých výsledkoch nájdete na http://www.minv.sk/?ros_amno
Úrad splnomocnenca sa pri realizácii projektu usiloval o naplnenie princípov partnerstva, preto projekt
realizoval v spolupráci s kľúčovými organizáciami, ktoré plnia podporné a infraštruktúrne funkcie pre
občiansku spoločnosť a neziskový sektor – Centrum pre filantropiu, n. o., SOCIA – Nadácia na podporu
sociálnych zmien, Partners for Democratic Change Slovakia, o. z. a 1. Slovenské neziskové servisné
centrum, o. z.
Tento projekt sa realizoval vď aka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného
programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
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8. KAMPAŇ STAROBA SA NÁS DOTÝKA A VEREJNÁ ZBIERKA LIENKA POMOCI
Kampaň STAROBA SA NÁS DOTÝKA prináša už šesť rokov tému starnutia a pomáha tráviť seniorom
starobu tam, kde to majú najradšej – doma. Práve tento ročník kampane bol pre nás kritický. Prišli sme
o významného finančného partnera a reálne hrozilo, že o téme staroby sa hovoriť nebude a na
seniorov sa zabudne. Ako sa však ukázalo, pre našu agentúru CREATIVE DEPARTMENT nie je ani nulový
mediálny rozpočet prekážkou. Pokúsila sa rozšíriť tému staroby prostredníctvom sociálnych sietí.
Využila fenomén selfie a hashtagov a pokúsila sa vytvoriť online hnutie ľudí, pre ktorých sú starí ľudia
hviezdy. Stačilo si urobiť spoločnú selfie so starým rodičom, zmeniť profilovú fotografiu na facebooku
a pridať hashtag #moje STARsieja. Okrem bežných ľudí si svoje profilové fotografie zmenili mnohé
známe tváre: Milan Junior Zimnýkoval, Helena Krajčiová, Zuzka Smatanová, Táňa Pauhofová či Zuzka
Šebová. Kampaň zaujala médiá, a tak sa nám podarilo splniť cieľ: dostať seniorov, naše hviezdy, do
médií a pripomenúť, akí sú pre nás dôležití.
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9. AKTIVITY ZAMERANÉ NA TVORBU FINANČNÝCH ZDROJOV NADÁCIE
A. 2 %
Z asignácie dane z príjmov sme prevažne od právnických osôb získali celkovú sumu 47 274,13 €, čo
predstavuje pokles o 49 897,13 € oproti minulému roku.
Najväčšiu čiastku asignovala SCA Gemerská Hôrka 15 000 €, nasledovali firmy združené v HOK 5 573 €
a ING Bank 3 900 €. Anonymní asignátori podporili naše projekty sumou 22 801,13 €.

B. SPOLUPRÁCA S HOLANDSKOU OBCHODNOU KOMOROU
Tradičná charitatívna večera Holandskej obchodnej komory v Slovenskej republike sa tento rok konala
21. novembra 2015 v Bratislave. 11. ročník slávnostného galavečera tentoraz podporil projekt
najstaršieho nízkoprahového programu na Slovensku – Kaspian, ktorý pôsobí v Petržalke. Vďaka aukcii
a tombole členovia komory a pozvaní hostia vyzbierali 21 000 €, súčasťou ktorých boli aj 2 % z dane z
príjmu členov komory. Hlavným zámerom projektu, ktorý vybrala Holandská obchodná komora
v spolupráci s nadáciou SOCIA, je rekonštrukcia nového priestoru, v ktorom nájde pomoc a iné
podporné aktivity viacero detí.
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C. VÝZNAMNÍ PARTNERI NADÁCIE
Nadácia VELUX z Dánska
Open Society Foundation – Mental Health Institute Budapest
Úrad finančného mechanizmu EHP
Nadácia Ekopolis
ANJA, spol. s r. o. a konkrétne Andrej Jankuliak
Agentúra CREATIVE DEPARTMENT
ING Bank N.V. pobočka Bratislava
Holandská obchodná komora
SCA Hygiene Products
Ples v opere
Orange Slovensko, a. s.
Nadácia ORANGE
Heineken Slovensko
GEFCO Slovakia
EASPD
Kancelária WHO na Slovensku
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10. FINANČNÁ SPRÁVA
Prehľad o príjmoch a výnosoch nadácie podľa zdrojov a pôvodu (všetko v €)

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

Výnosy

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

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

Obchodné spoločnosti:
ING Bank N.V. pobočka Bratislava
GEFCO Slovakia, s. r. o.
Holandská obchodná komora (HOK)
ANJA, s. r. o.
Slovak Telekom, a. s.
Vaše Slovensko, s. r. o.

13 000
7 500
10 500
12 000
50 000
506

13 000
7 500
10 500
3 646

Verejné zdroje:
2 % z daní
AOI NFM – Manažment
AOI NFM – Projekty
MV SR
BG ŠFM pre MVO

47 274
20 138
0
800
7 271

47 733
18 887
106 238
2 585
5 867

7 068

23 888

0
640
247

1 070
640
366

8

8

32
0

50
10

550 367

658 002

506

Verejná zbierka Lienka pomoci
Verejná zbierka Lienka pomoci
Dary od fyzických osôb:
Ing. Jankuliak
Zamestnanci ING Bank
Iní
Služby, predaj tovaru
Predaj publikácie Zrkadlenie
Finančné príjmy
Bankové úroky a úroky z pôžičky
Kurzové zisky
SPOLU
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Celkové náklady v členení na správu nadácie a projektovú činnosť (všetko v €)

Ochrana a zhodnotenie majetku
Propagácia verejnoprospešného účelu
nadácie - kampaň a zbierka
Prevádzka nadácie
Odmena za výkon funkcie správcu
Cestovné
Mzdové náklady
Iné náklady na ostatné činnosti spojené s
prevádzkou
Poskytnuté príspevky PO a FO, dary,
náklady projektového partnera, tvorba
fondu
SPOLU
Daň z príjmu
SPOLU NÁKLADY
% -ny podiel nákladov na správu z
celkových nákladov

Správa
nadácie
1 853

Projektová
Poskytnuté
činnosť
príspevky
698

Spolu
2 551

300
16 194
0
82
4 816

6 178
152 377
0
9 161
78 038

6 478
168 571
0
9 243
82 854

3 324

513

3 837

26 569

384 405
384 405

246 965

384 405
657 939
13

657 952
4,04%

95,96

100 %

Rozpočet nadácie na rok 2015 bol prerokovaný a schválený na zasadaní Správnej rady dňa 26. 11. 2014.

Porovnanie schváleného rozpočtu na správu
nadácie (všetko v €):
Ochrana a zhodnotenie majetku
Propagácia verejnoprospešného účelu
nadácie
Prevádzka nadácie
Odmena za výkon funkcie správcu
Cestovné
Mzdové náklady
Iné náklady na ostatné činnosti spojené s
prevádzkou
SPOLU

plán
2 000

skutočnosť
1 853

rozdiel
147

2 000
16 000
1 000
1 000
3 000

300
16 194
0
82
4 816

1 700
-194
1 000
918
-1 816

5 000

3 324

30 000

26 569

1 676
3 431

Plánované výdavky na správu ako celok neboli prekročené. Osobné náklady boli prekročené, nakoľko
sa nepodarilo zazmluvniť projekt, v ktorom boli plánované výdavky na mzdy projektového manažéra.
Mierne prekročenie plánovaných výdavkov na prevádzku bolo zapríčinené celkovým nárastom aktivít
nadácie, čo sa premietlo aj do nákladov na správu.
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Nadácia nevytvárala v roku 2015 žiadne nadačné fondy.
Z dôvodu zmeny v Postupoch účtovania pre neziskové ÚJ sme v roku 2015 vytvorili peňažný fond podľa
osobitných predpisov na nevyčerpané príspevky v rámci verejnej zbierky Lienka pomoci.
Hospodársky výsledok nadácie
Nadácia dosiahla v roku 2015 čistý zisk vo výške 50,15 €, ktorý bude zaúčtovaný k 1. dňu nasledujúceho
roka na účet Rezervného fondu.
Investovanie finančných prostriedkov
Nadácia investovala finančné prostriedky na 5-ročných termínovaných bankových účtoch v Tatra banke
so splatnosťou úroku až po uplynutí celkovej doby viazanosti vkladu a do poskytnutej finančnej
výpomoci.
Pohľadávky a záväzky
Celkové pohľadávky boli vo výške 83 414 € a záväzky vo výške 30 100 €.
Poskytnuté príspevky a dary iným PO a FO – spolu 377 820 € (vrátane VZ + podielu zaplatenej dane)
A. Podpora rodinám z príspevku FO A. Jankuliaka - spolu 1 070 €
Prostredníctvom OZ Návrat: p. I. Kováčová

B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

350,-

p. J. Hornyaková

200,-

p. V. Kováčová

520,-

Poskytnuté príspevky iným PO – spolu 310 124 €:
Návrat, o. z. – Projekt HOK
Sociofórum, o. z.
Spoločnosť pre ranú starostlivosť Praha ČR
OZ Dlaň
ZSS VINIČKY Nitra
ZSS Borinka
Centrum včasnej intervencie (CVI) Bratislava
Centrum včasnej intervencie (CVI) Žilina
Centrum včasnej intervencie (CVI) Prešov
Mimovládne organizácie v rámci projektu AOI NFM

30 000,00
324,00
3 404,00
160,00
830,00
1 170,00
56 173,00
58 095,00
53 730,00
106 238,00

C. Poskytnuté príspevky PO – Seniorské projekty – z verejnej zbierky Lienka pomoci
23 243,30 €, zo zdrojov nadácie z podielu zaplatenej dane 6 636,97 € a z príjmov FO 119,73 €,
v celkovej výške 30 000 €.
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D.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Poskytnuté dary iným PO vo výške 36 626,00 €:
CVI Bratislava – motor. vozidlo KIA Seed
CVI Žilina - motor. vozidlo KIA Seed
CVI Prešov - motor. vozidlo KIA Seed
CVI Bratislava – pomôcky pre CVI
CVI Žilina - pomôcky pre CVI
CVI Prešov - pomôcky pre CVI
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11 526,00
11 526,00
11 526,00
905,00
305,00
838,00

11. ĽUDIA SOCIA
SPRÁVNA RADA

Jaroslav Vittek
predseda správnej rady
ING Bank, pobočka Praha
Soňa Holúbková
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, pobočka Žilina
Andrej Jankuliak
Anja, s. r. o.
Simona Bubánová
Creative Department
Vladimír Labáth
Katedra sociálnej práce na Pedagogickej fakulte UK
Thomas van der Ven
čestný člen správnej 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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PRACOVNÍCI
Helena Woleková
štatutár a správkyňa nadácie

Vladislav Matej
riaditeľ nadácie a koordinátor projektu rozvoja včasnej intervencie

Martina Petijová
projektová manažérka Blokového grantu ŠFM a Programu AOI SS v rámci Blokového grantu
EEA pre MVO

Božena Paulenová
účtovníčka
finančná asistentka Blokového grantu ŠFM a Programu AOI SS v rámci Blokového grantu EEA
pre MVO
finančná manažérka projektu RVIS - VELUX

Mária Machajdíková
koordinátorka projektu Podpory deinštitucionalizácie

Marcela Zacharová
sociálna pracovníčka- expertka pre oblasť včasnej intervencie

Magdaléna Hollá
projektová asistentka

Vilma Vitteková
manažérka pre komunikáciu
manažérka grantového programu Lienka pomoci

Andrea Vilhanová
lokálna konzultantka
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12. ĎAKUJEME
Ďakujeme našim partnerom
Nadácii VELUX, Open Society Foundation - Mental Health Initiative, Nadácii Ekopolis, Veľvyslanectvu
Nórskeho kráľovstva na Slovensku, Úradu finančného mechanizmu EHP, Veľvyslanectvu Švajčiarskej
konfederácie na Slovensku, ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky, ING Životná poisťovňa, a. s.,
Creative Department, Heineken Slovensko, a. s., Anja, s. r. o., GEFCO Slovakia, SCA Hygiene Products
Slovakia, s. r. o., Nadácii Orange, Orange Slovensko, a. s., Slovak Telekom, a. s., Teléfonica Slovakia,
s. r. o., KPMG, Kancelárii WHO v SR, Holandskej obchodnej komore v SR a Úradu splnomocnenca pre
rozvoj občianskej spoločnosti.
Ďakujeme ľuďom, ktorí nás podporili
Dobrovoľníkom, Darinke Sedlákovej, Mirke Tvarogovej – Michalkovej, Andrei Gajdošovej, Anne
Andréovej, Zuzane Katreniakovej, Mirovi Cangárovi, Lýdii Brichtovej, Lei Rollovej, Marošovi Matiaškovi,
Ivanovi Humeníkovi, Vladimírovi Volčkovi, Jane Machajdík, Danielovi Machajdíkovi, Marekovi Šulíkovi,
Braňovi Gothardtovi, Saške Ďurníkovej, členom správnej rady a dozornej rady, členom výboru
SocioFóra, anonymným darcom 2 % a všetkým súkromným osobám, ktoré sa rozhodli byť našimi
pravidelnými prispievateľmi a podporovateľmi.
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