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Úvod
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci (ďalej len RPSP) je občianske
združenie, ktoré pôsobí v sociálnej sfére na Slovensku už od roku 1991, v tom čase
ešte pod menom Rada pracovníkov ústavnej a sociálnej starostlivosti. V roku 1996
sa RPSP profesionalizovala svoju činnosť, čo umožnilo zriadiť Centrum RPSP na
Františkánskej ulici 2, v Bratislave.
Víziou RPSP je zvyšovanie kvality života ľudí so špecifickými potrebami.
Tejto vízii podlieha aj celá práca a činnosť RPSP, ktorá je zameraná na poskytovanie
pomoci ľuďom v nepriaznivých sociálnych situáciách tak, aby mohli byť začlenený do
bežného života spoločnosti, regiónu a komunity.
Hlavné ciele združenia sú:
• Iniciovať zmenu kvality podmienok života postihnutých
a starších občanov v zariadeniach sociálnych služieb.
• Poskytovať poradenstvo, školenia a vzdelávanie pracovníkom
v sociálnych službách.
• Podporovať a iniciovať rozvoj mimovládnych organizácií, ktoré
poskytujú sociálne služby.
• Rozvíjať pilotné, modelové projekty na lokálnej a komunitnej
úrovni.
• Podporovať decentralizáciu a transformáciu sociálnych služieb.

Rada realizuje svoje ciele poskytovaním poradenstva, prevencie, supervízie,
vzdelávaním občanov, prevádzkovateľov sociálnych služieb, štátnych a neštátnych
organizácií, samosprávy a vzdelávateľov.
Základná stratégia RPSP je podporovať sociálny proces zmien kvality
sociálnych služieb v spoločnosti a podporovať transformáciu a decentralizáciu
sociálnych služieb. Pre užívateľov služieb tento proces znamená predovšetkým
obhajobu a pomoc pri sebaobhajovaní ich občianskych práv, sociálnu integráciu a
inklúziu v oblasti záujmov a zamestnávania.

V roku 2004 sme okrem napĺňania základných cieľov venovali pozornosť
zmenám i zvyšovaniu kvality života ľudí so špecifickými potrebami, tiež plánovaniu
ekonomickej a profesijnej stabilizácie organizácie pre zabezpečenie kontinuity
a zefektívnenia našej činnosti. Naším zámerom bolo a je stabilizovať organizáciu.
Vypracovali sme projekt rozvoja a stabilizácie organizácie v najbližších rokoch,
ktorého súčasťou je prechod na štrukturálne financovanie a samofinancovanie,
personálne a odborné posilnenie všetkých pracovísk a programový rozvoj RPSP.
Prijatím absolventov Rogaland Høgskole do pracovného pomeru sa
personálne posilnilo centrum Rady v Bratislave. Ťažiskom ich práce bola a pre
budúcnosť je aj plánovaná, individuálna práca s klientmi a umožnenie kontaktu s
Rogaland Høgskole v Nórsku a medzinárodná spolupráca. Postupne plánujeme
zapájať absolventov Rogaland Høgskole do

prekladov odborných materiálov zo

sociálnej oblasti nórskeho, švédskeho a dánskeho jazyka do slovenského jazyka.
Tieto materiály budú

tiež použité pri výučbe, tréningoch a školeniach pre

pracovníkov zamestnaných v oblasti poskytovania sociálnych služieb.

Organizačná štruktúra RPSP
RPSP je občianske združenie, ktorého šesť pracovísk v rámci celého
Slovenska:
•

Centrum RPSP je v Bratislave (vznik 1996)

•

Samostatné pracovisko v Košiciach (vznik 1999, od 2001 samostatné
pracovisko)

•

Pracovisko v Leviciach (vznik 1999)

•

Pracovisko v Žiline (vznik 1998)

•

Pracovisko v Banskej Bystrici (vznik 2002)

•

Pracovisko v Malackách (vznik 2001)

Zoznam pracovníkov RPSP v roku 2004:
P. č. Meno a priezvisko
1.
PhDr. Slavomír Krupa PhDr., riaditeľ RPSP
2.
PhDr. Renáta Jamborová, sociálny poradca
3.
Mária Illenčíková, ekonóm
4.
Mgr. Broňa Terenová (do 30.9. 2004)
5.
Mgr.. Anna Chalachanová, sociálny poradca
6.
Mgr. Katarína Zjavková, sociálny poradca
7.
Mgr. Miroslav Cangár, sociálny poradca
8.
Mgr. Eva Hrablayová ( od 1.9.2004 )
9.
PhDr. Judita Varcholová, riaditeľka
10.
PhDr. Júlia Čechová, sociálny poradca
11.
Mgr. Ján Varchola, sociálny poradca
12.
Mgr. Lenka Varcholová, sociálny poradca
13.
Bohumil Kaman, grafik
14.
Eva Kyščíková, ekonóm
15.
Mgr. Jozef Vetor, sociálny poradca
16.
Mgr. Tatiana Ivanická, sociálny poradca
17.
Slávka Moravská, dobrovoľníčka, asistent
18.
PhDr. Soňa Holúbková, riaditeľka
19.
ThLic. Jozef Brenkus PhD., riaditeľ
20.
Kristína Lončeková, riaditeľka
21.
Mgr. Ing. Karol Hlavenka, asistent
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Plénum RPSP
V zmysle štatútu RPSP ako občianskeho združenia je základným článkom
Rady Plénum (členská základňa), ktorú tvorí 85 členov. V rámci stretnutia pléna
RPSP v Bratislave sa plénum oboznámilo s činnosťou a hospodárením RPSP v roku
2003 a plánom hospodárenia na rok 2004. Schválilo tiež plán činnosti RPSP za rok
2003 a program na rok 2004.

Grémium RPSP
Členmi grémia RPSP v roku 2004 boli:
P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Meno a priezvisko
Mgr. Pavol Kailing (predseda správnej rady)
Doc. PhDr. Marta Horňáková CSc.
Doc. MUDr. Jozef Černay CSc.
pán Štefan Šebo
Mgr. Alžbeta Rumanová
Oľga Šoková
MUDr. Michaela Weidlichová
Doc. PhDr. Ján Gabura CSc.
PhDr. Štefan Bugár PhD.
PhDr. Margita Janišová
Ing. Arch. Ľudovít Godány

Grémium zasadalo v apríli 2004, prerokovalo a schválilo správu o činnosti za
rok 2003, hospodárenie Rady, revíznu správu a program rozvoja na rok 2004.

Kolégium riaditeľov RPSP
Kolégium riaditeľov pracovalo v roku 2004 v rovnakom zložení ako v roku
2003: PhDr. Slavomír Krupa PhD.(centrum Rady v Bratislave), PhDr. Judita
Varcholová (samostatné pracovisko rady v Košiciach), PhDr. Soňa Holúbková
(Žilina), Mgr. Jozef Vetor (Levice), ThLic. Jozef Brenkus PhD. (Banská Bystrica) a
pani Kristína Lončeková (Malacky).

Revízna komisia
Pracovala v roku 2004 v zložení - Ing. Mária Petríková a Mária Sivičeková.
Revízna rada vypracovala revíznu správu o hospodárení za rok 2003, ktorá bola
súčasťou dokumentov schválených kolégiom riaditeľov Rady, grémiom Rady
a plénom rady.

Organizačná štruktúra RPSP:
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Výročné správy jednotlivých pracovísk za rok 2004
Centrum RPSP Bratislava
V Centre RPSP v roku 2004 pracovali 7 pracovníci a 6 dobrovoľných
pracovníkov.
Podmienky a poskytovanie sociálneho poradenstva
Centrum RPSP poskytovalo metodické usmernenia a koordináciu siete pracovísk
rady (Levice, Žilina, Banská Bystrica, Malacky). Pracovisko v Košiciach získalo
v zmysle štatútu rady samostatnosť i keď metodicky a obsahovo je zamerané na
pomoc klientom v zmysle štatútu Rady.
Centrum RPSP poskytovalo:
-

sociálnu prevenciu a sociálneho poradenstva pre občanov, prebiehalo v na to
vyčlenených samostatných priestoroch v zmysle zákona (195/98 Z. z.)
poskytovaným klientom a prevádzkam v rámci Bratislavského samosprávneho
kraja,

-

vzdelávacie programy pre prevádzkovateľov sociálnych služieb:
•

Systematické vzdelávanie pre neštátne subjekty poskytujúce sociálne
služby so zameraním na ich kvalitu
Cieľ: Cieľom je zvýšenie kvality poskytovania sociálnych služieb v neštátnych
subjektoch formou systematického vzdelávania, poskytnutia základného prehľadu
a informácií o reforme sociálnych služieb, transformácii v sociálnych službách
a nových trendoch v sociálnej práci.
Rozsah: 150 hodín
Číslo akreditácie: 1265/5139/2000/32/1

•

Základy opatrovateľskej starostlivosti pre pracovníkov v opatrovateľských
službách
Cieľ: Získanie základných opatrovateľských zručností
starostlivosť o človeka

pre

komplexnú

z pohľadu jeho bio-psycho-sociálnych a duchovných

potrieb.
Rozsah: 150 hodín
Číslo akreditácie: 1265/2763/2004/42/1

•

Základy kvality sociálnych služieb a ich implementácia v praxi
Cieľ: Získanie základných opatrovateľských zručností
starostlivosť o človeka

pre

komplexnú

z pohľadu jeho bio-psycho-sociálnych a duchovných

potrieb.
Rozsah: 150 hodín
Číslo akreditácie: 1265/2763/2004/42/2
•

Vzdelávanie a výcvik pre pracovníkov v priamom kontakte s klientom
v predchádzaní a zvládaní agresívneho správania
Cieľ: Pomôcť pracovníkom pochopiť, predchádzať a zvládať násilie a agresívne
správanie, jeho príčiny a dôsledky, zmeniť postoje pracovníkov ku klientom
smerom

k

akceptovaniu,

prijatiu,

tolerancii,

rovnocennosti,

poskytnúť

pracovníkom teoretický základ postavený na humanistickom princípe, podľa
eklektického modelu, naučiť pracovníkov praktické zručnosti, techniky zvládania
agresívneho správania.
Rozsah: 30 hodín
Číslo akreditácie: 1265/2763/2004/42/3
•

Individuálne programy rozvoja osobnosti
Cieľ: Poskytnutie vzdelania pre ľudí, ktorí pracujú v priamom kontakte s klientom
so zameraním na individuálnu prácu, spoluprácu s klientom a zlepšenie kvality
života klientov.
Rozsah: 50 hodín
Číslo akreditácie: 1265/2763/2004/42/4

-

monitorovanie kvality zariadení sociálnych služieb na základe objednávky
Banskobystrického samosprávneho kraja,

-

monitorovanie

dodržiavania

práv

pacientov

v spolupráci

na

základe

objednávky Slovenského helsinského výboru.
Partnerské domáce organizácie s ktorými Centrum RPSP spolupracovalo v roku
2004: Nadácia Socia, Ekumenická rada cirkví, n. o. Samaritán v Martine, n. o. Nový
domov, Vaľkovňa, Dom Svitania, Jakubov, SPOSA, DSS Kráľovce. Centrum RPSP
ďalej koordinovalo prácu projektov na medzinárodnej úrovni

Medzinárodná spolupráca
Naša organizácia pokladá medzinárodnú spoluprácu za veľmi dôležitú
a kladie na ňu dôraz najmä z hľadiska odovzdávania a vymieňania si skúseností,
know how, supervízie, výmenných stáží a pod. Spätné väzby našich zahraničných
kolegov sú pre nás určujúce z hľadiska nášho ďalšieho smerovania a rozvoja aktivít
našej organizácie. Prostredníctvom tejto spolupráce môžeme aplikovať získané
poznatky na slovenské podmienky a ďalej sa rozvíjať ako organizácia nielen na
Slovensku

ale

v celoeurópskom

kontexte.

Sme

učiaca

sa

organizácia.

Prostredníctvom kontaktu a spolupráce s našimi zahraničnými partnermi získame
priestor na zvyšovanie našej odbornosti, zároveň aj nové poznatky z krajín, ktoré sú
v práci so znevýhodnenými skupinami pred nami.
1. Nórsko
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci spolupracuje od roku 1992 s Rogaland
Høgskole v Nórskom Nærbø. Rogaland Høgskole je neštátna vysoká škola, ktorej
zriaďovateľom je Nórska diakónia. Výsledkom intenzívnej spolupráce medzi Radou
a Rogaland Høgskole bolo:


Otvorenie odboru sociálnej práce so zameraním na špecifické pedagogické
problémy na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. (rok 1996)



Výmenné pobyty slovenských študentov resp. štúdium slovenských
študentov z Nitrianskej univerzity na Rogaland Høgskole v Nórsku. Táto
spolupráca trvá od roku 1998. Každý rok vycestovali do Nórska dvaja
študenti, ktorí tam postupne absolvovali alebo práve absolvujú štvorročné,
bakalárske štúdium sociálnej práce, odbor sociálna pedagogika. Toto
štúdium do dnešného dňa absolvovali 6 študenti, 6 študenti sú v štvrtom,
treťom a druhom roku štúdia. Prví 4 absolventi štúdia sa všetci po
skončení štúdia stali zamestnancami Rady pre poradenstvo v sociálnej
práci



Plánované projekty do budúcnosti:
•

Výmena pedagógov (nórskych a slovenských): prednášky na vysokých
školách na aktuálne témy

•

Prax nórskych študentov na Slovensku: Rada pre poradenstvo
v sociálnej práci môže nórskym študentom poskytnúť jednak študijné

pobyty na Slovensku ako aj prax v našej organizácii, alebo iných
organizáciách všetko podľa želaní študentov a školy.
•

Prax študentov slovenských vysokých škôl v Nórsku: účasť na
anglických moduloch školy.

•

Začať podobné študijné odvetvie ako v Nórsku na Slovensku za pomoci
Rogaland Høgskole.

•

Keďže po vstupe do Európskej Únie sa zmenia podmienky prijímania
študentov východnej Európy, našim cieľom ( novou formou rozvinutia
našej vzájomnej spolupráce) je preniesť naše skúsenosti a rozvinúť
ďalšiu spoluprácu v krajinách, ktoré sa v najbližšom období nestanú
členmi EU. Konkrétne máme na mysli Albánsko a Ukrajinu.

2. Help The Life Association, Albánsko
V roku 2004 sme navštívili a nadviazali spoluprácu s Albánskou neziskovou
organizáciou, Help The life Association.
„Help the Life“ Association je Albánska neštátna, nezisková organizácia
založená rodičmi detí s mentálnym a telesným postihnutím, ktorá bola založená
v roku 1998.
Víziou organizácie je umožniť ľuďom s postihnutím, ich rodinám a spoločnosti
dosiahnuť sociálnu spravodlivosť.
Poslaním organizácie je zlepšiť sociálny status osôb s postihnutím a umožniť
(zabezpečiť) ich integráciu do spoločnosti.
Cieľové skupiny asociácie:
¾ Ľudia s postihnutím
¾ Ich ošetrovatelia a rodinní príslušníci
¾ Iní ľudia zaoberajúcimi sa aktivitami s ľuďmi s postihnutím
¾ Odborníci, ako aj
¾ Dobrovoľníci
Ciele a program organizácie:
¾ Denné centrum pre deti a mládež so špecifickými potrebami, ktoré využíva
špeciálne psycho-sociálne programy, ktoré prispievajú k celkovému
rozvoju osobnosti.
¾ Komunitná práca s ľuďmi s postihnutím a ich rodinami

¾ Včasná diagnostika osôb so špecifickými potrebami a integrácia týchto
osôb do spoločnosti a skupiny rovesníkov
¾ Umožniť štruktúrovaný vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku
prostredníctvom ich integrácie do bežných škôlok
¾ Zabezpečiť kvalifikované vzdelanie pre pracovníkov, ktorí vo svojej práci
prichádzajú do styku s osobami so špecifickými potrebami
¾ Práca s verejnosťou s cieľom zmeniť postoje spoločnosti k osobám so
špecifickými potrebami
¾ Obhajoba ľudských práv
Albánsko je po Slovensku druhou krajinou, ktorej študenti budú môcť
absolvovať štúdium sociálnej práce na Rogaland College v Nórsku. „Help the Life“
Association bude organizácia, ktorá bude mať koordinačnú funkciu pri výbere
vhodných kandidátov na toto štúdium z radov albánskych študentov sociálnej práce.
Spolupráca Rady pre poradenstvo v sociálnej práci a „Help the Life“ Association
bude okrem iného spočívať vo výmene odborných a praktických skúseností, príprave
a realizácii výmenných pobytov pre pracovníkov a pod.
2. Conaction (Holandsko)
•

Holandská dobrovoľnícka organizácia, ktorá už 11 rok spolupracuje s Radou
pre poradenstvo v sociálnej práci. Cieľom tejto organizácie je pomôcť
Slovensku (organizáciám na Slovensku), ktoré pracujú v sociálnej oblasti.

•

V septembri 2004 sme spolu pripravili a realizovali spoločnú konferenciu pod
názvom“ Nezávislý život“, ktorej cieľom bolo vytvoriť priestor pre občanov
s mentálnym

postihnutím,

aby

mohli

verejne

vysloviť

svoje

názory

a porozprávať o svojom živote.
•

Iná spolupráca: stážové pobyty, know how, supervízia a pod.

3. Together in Europe
V komisii Together in Europe je zástupcom Slovenska pracovníčka Rady pre
poradenstvo v sociálnej práci.
Komisia je cieľovo zameraná na

konkrétnu oblasť práce s ľuďmi s mentálnym

postihnutím. Slovensko má na starosti pracovnú skupinu zaoberajúcu sa prácou
a zamestnávaním klientov s mentálnym postihnutím.

Ďalšími subkomisiami, v ktorých bude Slovensko členom sú následovné skupiny:
•

včasná intervencia (zodpovedajúca krajina: Portugalsko)

•

samoobhajovanie

(zodpovedná

krajina:

Nemecko

a

Maďarsko,

Anna

Chalachanová)
•

chránené bývanie ( zodpovedná krajina: Švédsko)

•

práca ( zodpovedná krajina: Slovensko a Dánsko, Kristína Lončeková)

•

Šport, hudba a umenie ( Dánsko)

•

Programy mladých, výmenné pobyty ( Malta a Veľká Británia)

•

Ďalšie vzdelávanie ( aj pre pracovníkov aj pre klientov)

•

Služby

Cieľom celej medzinárodnej spolupráce je:
•

Získavanie informácií o legislatívnych podmienkach jednotlivých
krajín v rámci EÚ, spôsobe práce so znevýhodnenými skupinami

•

Výmena skúseností v rámci podobných organizácií v EÚ

•

Ovplyvnenie postavenia ľudí so špecifickými potrebami v rámci
EÚ

•

Výmena klientov, študentov a zamestnancov v rámci EÚ

•

Vytvorenie si mena RPSP v rámci Európy

Samostatné pracovisko RPSP Košice
RPSP Košice
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Program
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poradenstvo
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Vzdelávanie
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Pracovisko Rady pre poradenstvo v sociálnej práci v Košiciach ( ďalej RPSP )
je samostatnou organizačnou jednotkou s pôsobnosťou od 1.1.2001. Riaditeľkou
pracoviska je PhDr.Varcholová Judita, ekonómkou Eva Kyščíková, sociálni
pracovníci a soc. poradcovia Mgr. Lenka Varcholová a PhDr. Čechová Júlia. Pri
RPSP je zriadené grafické štúdio s dvomi internými pracovníkmi. Externými
spolupracovníkmi sú Mgr.Francanová Denisa a Mgr. Nagajová Janka. S Radou
spolupracuje 5 dobrovoľníkov.
Okrem sociálneho poradenstva pre hmotne a sociálne núdznych občanov sme
sa venovali taktiež poradenstvu pre mimovládne organizácie. V rámci

povolenia

vykonávať sociálnu prevenciu, sme v apríli zahájili programy prevencie v oblasti
rehabilitácie

zdravotne postihnutých občanov. Taktiež sme rozšírili svoje aktivity

o cieľovú skupinu sociálne znevýhodnených občanov a nezamestnanú

mládež

v oblasti neformálneho vzdelávania.
Rozvíjali sme spoluprácu s KSK nadväzujúc na programovú kooperáciu
z predchádzajúceho obdobia :
•

Vykonali sa následné monitoringy kvality v 15 zariadeniach DSS a DD, ktorú
pod odborným garantom Rady vykonali riaditelia zariadení sebe navzájom
v rámci

sebahodnotenia

,

výmeny

zlepšenia kvality poskytovaných služieb

skúseností

a možných

doporučení

•

Poradenstvo v DSS Prakovce, Šemša , Rakovec a Kmeťova Košice ohľadne
tvorby individuálnych plánov osobnostného rozvoja klientov.

•

Pripravili sme projekt v partnerstve s Košickým samosprávnym krajom
a Metodicko pedagogickým centrom v Prešove s názvom „ Druhá šanca –
stredisko integrovaného vzdelávania.“ Projekt bol schválený v novembri 2004
MŠ SR

a čerpá financie

z ESF. Trvanie projektu je do februára 2006.

Hlavným cieľom projektu je prispieť k zlepšeniu podmienok zamestnateľnosti
osôb ohrozených exklúziou z trhu práce z dôvodu nízkej úrovne vzdelania
a nedostatku zručností, vytvorením programu druhej šance. Špecifickým
cieľom projektu je vybudovať odbornú kapacitu pre pilotné overenie programu
druhej šance a následný prenos skúseností na územie celej Slovenskej
republiky.
Partnerskú spoluprácu máme podpísanú v dvoch projektoch, ktoré získali
financovanie zo štrukturálnych fondov a iniciatívy Equal :
•

„ Zapájanie MVO do sociálnej ekonomiky „ , nositeľom projektu je Nadácia
ETP Slovensko, ktorá pôsobí na východe Slovenska hlavne v lokalite Spiš.
Aktivity Rady sa dotýkajú vzdelávania komunitných pracovníkov , manažérov,
personálnych

poradcov, tvorby

a možností realizácie aktivít

analýzy

rozvojového

potenciálu

obcí

navrhnutých v programoch hospodárskeho

a sociálneho rozvoja. Trvanie projektu je 30 mesiacov.
•

„ Školiace aktivity pre zamestnancov DSS Maják,n.o.“ Rada pre poradenstvo
v tomto projekte je školiteľom , realizuje kurzy „ Základy kvality soc. služieb
a ich implementácia v praxi, Individuálne programy rozvoja osobnosti,
Vzdelávanie

a výcvik

pre

pracovníkov

v priamom

kontakte

s klientom

v predchádzaní a zvládaní agresívneho správania. Projekt má trvanie

16

mesiacov.
Kurzy pre verejnosť :
Boli zrealizované tri akreditované kurzy pre pracovníkov MVO v rozsahu 150 hodín v
oblasti kvality sociálnych služieb a sociálneho poradenstva. Celkove sme vyškolili 58
účastníkov.

Voľné nadačné fondy :
Úspešne bol ukončený projekt Modifikácia dánskeho modelu NetJob – návrat
do práce, program profesijnej prípravy pre zdravotne postihnutú mládež, podporený
Nadáciou detí Slovenska v grantovom programe Stierame rozdiely. O tomto projekte
spolu so zdravotne postihnutými deťmi sme

podali informácie divákom televízie

Markíza v živom predvianočnom vysielaní . Najlepšie to zvládli samotné deti a veľmi
smelo a zmysluplne prezentovali svoje aktivity a názory.
V rámci vlastného vzdelávania pracovníkov, dvaja úspešne

ukončili

vysokoškolské štúdium v odbore Sociálna práca a dvaja pracovníci navštevujú kurz
Supervízie, ktorý končí v marci 2005.
Práca v grafickom štúdiu:
Knihy, publikácie, katalógy:

Web stránky :

Sborník Ekumena

www.penzionlevoca.sk

Každý človek má právo na život

www.savez.sk

40 let SLŠ Prešov

www.fenestra.sk

Lexikon košických osobností

www.uni.sk

Grécko-kat. modlitebnik

www.vss.sk

Katalóg numizmatickej spoločnosti
Časopisy, bulletin:

Grafické práce pre organizácie a fy :

ARÉNA – športový časopis

RPSP

HOSPIC – bulletin RPSP

Slovakservices

Integrácia 1-2/2004

VSS

Bulletin RPSP
Integrácia 3-4/2004

Attila Kish - Photographer
Dobrá kniha
Ekumenické spoločenstvo

Pozvánky ČSnS

Český spolek na Slovensku

Záložky akcií Ekumena

Lesy - Prešov

Plagát pozvánky České dni na Slovensku
ČSnS - diplomy

Pobočka Rady v Žiline
Za činnosť pracoviska Rady v Žiline zodpovedá riaditeľka regionálnej pobočky
PhDr. Soňa Holúbková.
Pracovisko v Žiline poskytovalo v priebehu celého roka 2004 poradenstvo
občanom, ktorí sú odkázaní na sociálnu pomoc, prevažne občanom so zdravotným
postihnutím, ich rodičom, starším občanom a organizáciám, ktoré poskytujú sociálne
služby. Poskytovali sme všetky potrebné informácie o zákonných normách,
o orgánoch štátnej a verejnej správy, ktoré sú kompetentné v oblasti sociálnej
pomoci a o neštátnych subjektoch, ktoré poskytujú sociálne služby. Občanov
i organizácie sme informovali tak, aby sa mohli sami rozhodnúť pre takú možnosť
sociálnej pomoci, ktorá najviac súvisí s ich životnými podmienkami a umožňuje ich
aktívnu participáciu v komunite.
V roku 2004 poskytlo pracovisko Rady v Žiline 607 konzultácií. Z toho bolo
220 osobných individuálnych konzultácií pre osoby so zdravotným postihnutím, 100
kontaktov bolo uskutočnených telefonicky, 19 malo písomnú formu.
V roku 2004 sme sa na základe rozhodnutia MPSVaR SR začali venovať aj
prevencii a pripravili sme 295 rôznych akcií, na ktorých sa zúčastnilo približne 1825
občanov.
Okrem individuálneho poradenstva a prevencie participovalo pracovisko Rady
v Žiline na týchto celoslovenských aktivitách a projektoch:
-

Účasť na pracovnej skupine o začleňovaní ZPO mládeže do projektov EC
– Brusel

-

Spolupráca na spracovaní analýzy sociálnych potrieb pre VÚC Košice

-

Poskytovanie supervízie pre MNO – Martin, Prešov

-

Letné dialógy – stretnutie mladých ľudí s postihnutím a bez postihnutia –
Bystrá

-

spolupráca s SHV na prieskume potrieb pacientov

-

spoluorganizovanie

medzinárodného

festivalu

tvorivosti

a fantázie

Jašidielňa 2004
-

účasť na seminári o začleňovaní žiakov so ZP v Čechách – Praha

-

spolupráca na príprave asisitentov pre podporované zamestnávanie

-

príprava kapitoly do medzinárodnej publikácie o situácii na Slovensku
a účasť na konferencii Občan v centre pozornosti v Holandsku

-

odborné vedenie konferencie o podporovanom zamestnávaní v B.Bystrici

-

účasť na komunitnom plánovaní Trenčín, Martin

-

spolupráca na projekte profesionálnej prípravy žiakov špeciálnych škôl

Počas celého roka sme sa snažili zlepšovať informovanosť občanov i širokej
verejnosti v oblasti sociálnej pomoci a tak napomáhať k zvyšovaniu kvality života
občanov, ktorí sú v sociálnej núdzi a podporovať ich integráciu do bežného života
v normálnych podmienkach. Najdôležitejšie sú pre nás výsledky, keď sa podarí
vzdelávať deti s ťažkým zdravotným postihnutím v bežných školách, keď sa podarí
umiestniť dospelých občanov so zdravotným poschnutím na trhu práce, keď vďaka
osobnej asistencii sa podarí zapájať mladých ľudí do voľnočasových aktivít
v najbližšej komunite
Zároveň sme spolupracovali

s ďalšími mimovládnymi organizáciami, ktoré

pôsobia v sociálnej oblasti , hlavne s občianskym združením Návrat,

nadáciou

Krajina harmónie, Agentúrou podporných služieb, Slovenskou katolíckou charitou
v Žiline, Krajským
s mentálnym

grémiom

postihnutím

tretieho
v Žiline

prevádzkovateľmi sociálnych služieb.

sektora,

Združením

i v Slovenskej

na

pomoc

republike

ľuďom

a ďalšími

Pobočka RPSP Levice
V pracovisku je poradenstvo vykonávané dvoma pracovníkmi:
Mgr. Tatiana Ivanická, Slávka Moravská a Mgr. Jozef Vetor.
Od januára do decembra 2004

bolo v pracovisku Rady pre poradenstvo

v sociálnej práci v Leviciach poskytnutých 290 individuálnych osobných konzultácií
v rámci poradenstva. Celkový počet hodín uskutočneného poradenstva bol 372,5 h.
Terciárnej prevencii v sociálnej oblasti sme tento rok venovali spolu 170 hodín,
v ktorých sme oslovili celkom .
Vzdelávaniu

pracovníkov

pre

evanjelickú

diakoniu

v organizáciách

poskytujúcich sociálne služby sme venovali viac ako 60 hodín s počtom účastníkov
35.
Všeobecné poradenstvo, ktoré predstavuje základnú úroveň poradenstva je
poskytované priamo klientom, ktorí sa potrebujú zorientovať vo svojej sociálnej
situácii, prípadne vo svojich sociálnych právach a povinnostiach. Táto časť klientov je
najmä z mesta Levice a blízkeho okolia najviac z okresu.
Špecifické poradenstvo je vyššou úrovňou všeobecného poradenstva. Je
postavené na platforme metodiky všeobecnej úrovne a je viazané na problematiku
danej

klientskej skupiny v našom prípade mentálne postihnutí občania, starí

občania, Rómovia.
Špecifické poradenstvo je poskytované na úrovni regiónu, ktorým je VUC
Nitra.
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci poskytuje sociálne poradenstvo
občanom v hmotnej a sociálnej núdzi a organizáciám poskytujúcim sociálne služby
občanom na ne odkázaným. Pôsobnosť organizácie je v Nitrianskom samosprávnom
kraji, najmä však v okresoch Levice, Nitra.
Sociálne poradenstvo na pracovisku v Leviciach je procesom, ktorý je
založený na vzťahu sociálneho klienta a sociálneho poradcu, ktorý sa uskutočňuje
prostredníctvom komunikácie. Využíva pritom rôzne formy a metódy sociálnej práce,
ktorých cieľom je zvýšiť kvalitu života klienta za pomoci mobilizácie vnútorných a
vonkajších zdrojov jeho prirodzeného prostredia.
Cieľom sociálneho poradenstva je pomáhať ľuďom pri riešení ich sociálnych
problémov tak, aby dokázali mobilizáciou svojich možností a schopností tieto
problémy riešiť a im predchádzať. Klientelu pracoviska tvoria najmä : mládež

s poruchami správania, závislí, nezamestnaní, zdravotne postihnutí, rodiny s MP
členom, recidivisti, ale aj ľudia ktorí sa v súčasnosti ešte nedajú zadefinovať podľa
zákona, avšak bez pomoci sa ľahko môžu stať jednými z množstva sociálne
odkázaných.
Podstatnou časťou práce pracoviska Rady v Leviciach je poskytovanie
individuálneho sociálneho poradenstva jednotlivcom pri riešení konkrétnych situácií,
poskytovanie poradenstva pre mimovládne organizácie ohľadom projektového a
organizačného zabezpečenia. V spolupráci s PaSA Levice sme pracoviskom, na
ktorom získavajú každoročne skúsenosti

na praxi 2

študentky Pedagogickej a

sociálnej akadémie Levice.
Rada spolupracuje najmä s nasledujúcimi organizáciami:
PDCS Zmierovacia rada Levice, Romane Jíle - občianske združenie, Prameň
nádeje - občianske združenie, Združenie JPK Levice, ROKI - občianske združenie,
ICM Levice, Pedagogická a sociálna akadémia Levice, Vinohrady - občianske
združenie, Pahorok - nezisková organizácia, Hatikva - občianske združenie, Centrum
pomoci Šarovce, Samaritán - Tekovské Lužany, Cirkev Bratská - Levice, YMCA Levice, Kontakt - mládežnícke centrum Levice, a ďalšie.
Klientami individuálneho poradenstva boli najmä Rómovia, občania so
zdravotným postihnutím, občania v hmotnej a sociálnej núdzi, nezamestnaní
občania, študenti sociálnej práce zo stredných a vysokých škôl, ženy (s deťmi) –
obete domáceho násilia.
Plánované aktivity sú smerované na monitoring zariadení poskytujúcich
sociálne služby so zameraním na kvalitu, poradenstvo starostom miest a obcí pri
budovaní sociálnych služieb pre občanov, rozvinúť preventívnu prácu a konkrétnu
pomoc občanom bez prístrešia na úrovni mesta, podpora a poradenstvo pre rómske
združenia a iniciatívy, podpora rozvoja MVO

v regióne, rozvoj individuálneho

poradenstva v sociálnej oblasti pre občanov a organizácie, podporovať prácu
s klientmi prostredníctvom individuálnych rozvojových plánov osobnosti.
Osobitnou časťou práce je terciárna prevencia, ktorá spočíva najmä vo vzdelávaní a
v osvete pre pracovníkov v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby, mládež,
študentov pripravujúcich sa na prácu sociálnych pracovníkov a starostov obcí.

Pobočka RPSP Banská Bystrica
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci poskytuje prostredníctvom svojej
pobočky v Banskej Bystrici sociálne poradenstvo pre občanov v hmotnej a sociálnej
núdzi

a pre

organizácie

poskytujúce

sociálne

služby

v Banskobystrickom

samosprávnom kraji.
Sociálne poradenstvo bolo v roku 2004 zamerané najmä na príslušníkov
marginálnych skupín – závislých jedincov, bezdomovcov, dlhodobo nezamestnaných
bez záujmu získať zamestnanie a príslušníkov rómskej minority.
Poradenský proces bol realizovaný v rámci individuálneho, párového a
rodinného poradenstva na pracovisku RPSP, ale aj v teréne.
Pre skvalitnenie svojej práce bola v roku 2004 spracovaná štúdia zaoberajúca
sa aktuálnym stavom jednotlivých štátnych a neštátnych zariadení poskytujúcich
sociálne služby pre sociálne odkázané obyvateľstvo v Banskej Bystrici.
Okrem tohto svojho základného zamerania pobočka RPSP v Banskej Bystrici
v roku 2004 prostredníctvom svojich pracovníkov a dobrovoľníkov participovala na
monitoringu práv pacientov, ktorý zabezpečoval Slovenský helsinský výboru a na
monitoringoch kvality sociálnych služieb v 11 zariadeniach sociálnych služieb pre
Banskobystrický samosprávny kraj.
Prevádzka pracoviska bola v roku 2004 hradená z finančných prostriedkov
Centra RPSP v Bratislave a z príspevku Banskobystrického samosprávneho kraja
určeného na úhradu nákladov spojených so sociálnym poradenstvom a monitoringmi
kvality v zariadeniach sociálnych služieb BBSK.
Činnosť pracoviská bola zabezpečovaná riaditeľom pobočky a dobrovoľníkmi.
Konzultácie pre subjekty pôsobiace v sociálnych službách a iné MVO zabezpečoval
v rámci svojich pobytov v Banskej Bystrici riaditeľ Centra RPSP.

Pobočka RPSP Malacky
Pobočka Rady pre poradenstvo v sociálnej práci v Malackách začala svoju činnosti
v auguste 2003 priamo v centre mesta Malacky.
a) Personálne zloženie pobočky
V pobočke pracovali v roku 2004 2 pracovníci a 3 dobrovoľní pracovníci, z toho:
Riaditeľka pobočky: Kristína Lončeková - na základe mandátnej zmluvy
Administrátor: Ing., Mgr. Karol Hlavenka – 3,5 hod. prac. úväzok
Sociálni poradcovia: Mgr. Adela Ondrisková - dobrovoľníčka
Mgr. Petra Achbergerová - dobrovoľníčka
Mgr. Stefani Nováková - dobrovoľníčka
Všetci sociálni poradcovia majú ukončené vysokoškolské vzdelanie – smer
sociálny pracovník, Mgr. Stefani Nováková pracuje v sociálnom zariadení Dom
Svitania ako riaditeľka.
Kristína Lončeková a Ing. Mgr. Karol Hlavenka začnú od 2/2005 navštevovať
akreditované

vzdelávanie

sociálnych

poradcov.

Napriek

uvedenému

personálnemu zloženiu pociťujeme v pobočke nedostatok trvalých pracovníkov
a v roku 2005 plánujeme rozšíriť naše rady minimálne o 1 pracovníka na plný
úväzok.
Všetci pracovníci pobočky sa podieľali na poskytovaní sociálneho poradenstva
i sociálnej prevencie.
Sociálne poradenstvo a sociálna prevencia
Boli poskytované priamo v pobočke občanom z celého regiónu Záhoria
a bratislavského kraja. Pobočka v Malackách je jediná svojho druhu v tejto
lokalite. Jednalo sa v prevažnej väčšine o občanov s postihnutím alebo ich
rodinných príslušníkov ako i občanov v sociálnej núdzi. Cieľom bolo poskytnúť im
orientáciu vo vlastných problémoch, zákonoch alebo ťažkých životných
situáciách. Naše služby sme poskytovali ambulantne, ale vyskytli sa i prípady, že
sme museli za našim klientom do terénu.
Individuálne poradenstvo sme poskytovali

ambulantne

a opakovanie pre 20

klientov a terénne poradenstvo sme poskytovali klientom z prevádzok sociálnych

služieb, ako napr. Domov sociálnych služieb v Skalici, n.o. Nezábudka v Turni,
Dom Svitania v Jakubove a pod. Poradenstvo bolo zamerané na individuálny
rozvoj osobnosti a na nácvik pracovných a sociálnych zručností.
Pobočka Malacky sa špecializuje na individuálne poradenstvo v oblasti
prípravy občanov s mentálnym postihnutím na voľný trh práce tak, aby sa
vyrovnali možnosti a šance na ich pracovné zaradenie. V roku

2004 sme

pracovali so skupinou občanov s postihnutím z o.z. ZPMP Malacky (10 občanov).
Programy zamerané na vzdelávanie sociálnych pracovníkov
Pracovníci pobočky vstupovali do programov Centra v Bratislave zameraných
na vzdelávanie pracovníkov v sociálnych zariadeniach.
Pobočka Malacky sa špecializuje na prípravu klientov na samostatný život, na
sebaobhajobu a pomoc klientom pri nácviku pracovných zručností a možností zaradiť
sa na voľný trh práce. Úzko spolupracujeme s Úradom sociálnych vecí a práce pri
Obvodnom úrade v Malackách, s mestom Malacky ako i jednotlivými obecnými
úradmi. V budúcnosti plánujeme prípravu budúcich sociálnych pracovníkov pre
obecné úrady z lokality bratislavského kraja.
Medzinárodná spolupráca
Dlhodobo spolupracujeme s holandskou nadáciou De Wendel a Conaction, s ktorými
pripravujeme vzdelávanie a stážové pobyty pre slovenských sociálnych pracovníkov.
V roku 2004 sme pripravili 7-dňový stážový pobyt pre 5 pracovníkov z oblasti
sociálnej práce. Pri občanov s mentálnym postihnutím pripravujeme programy
v rámci európskeho programu „Spolu v Európe“. V septembri sme organizovali
medzinárodnú konferenciu pod názvom „Nezávislý život“, kde občania s postihnutím
zo zahraničia prezentovali svoj život a svoju prácu a nadviazali priateľské kontakty
s našimi klientami.
Participujeme i na ostatných programoch iných pobočiek Rady pre poradenstvo
v sociálnej práci.

Správa o hospodárení
za rok 2004
Celkové náklady za rok 2004

6.008.423,64,-

Celkové výnosy za rok 2004

6.334.595,62,-

Hospodársky výsledok

326.171,98,-

Prehľad nákladov:
Materiál
/kancelársky, čistiace potreby, všeobecný materiál,
občerstvenie k projektom/
spotreba energií

166.536,50,-

Medzisúčet nesk. nákladov

236.218,50,-

Cestovné

357.649,60,-

69.682,-

Ostatné služby /pracovníkov RPSP, ktorí poskytujú
svoje služby na základe faktúr/
Poštovné
Telefónne poplatky
Služby internetu
Nájomné /všetky pobočky + nájomné v rámci projektov/
Stravné k projektom
Ubytovanie k projektom
Preklady
Za požičovné techniky
Medzisúčet služby

2.731.795,52,29.079,131.359,20,15.533,550.925,152.537,10,24.666,20,3.300,10.000,4.006.844,62,-

Mzdové náklady

650.090,-

Dohody

552.930,-

Základné sociálne zabezpečenie

231.669,-

Medzisúčet mzdy

1.434.689,-

Dane a poplatky

15.196,50,-

Medzisúčet dane a poplatky

15.196,50,-

Prevádzkové náklady

29.950,10,-

Medzisúčet prevádzkové náklady

29.950,10,-

Odpisy drobného majetku

141.206,-

Odpisy dlhodobého majetku

121.414,10,-

Medzisúčet odpisy

262.620,10,-

Kurzové straty

476,82,-

Ostatné finančné náklady /poplatky banke,
poistenie pri služobný cestách a pod./

21.689,-

Medzisúčet finančné náklady

22.165,82,-

Zrážková daň z bankových účtov

739.-

Medzisúčet daň z príjmov

739.-

Rekapitulácia medzisúčtov:
Spotreba

236.218,50,-

Služby

4.006.844,62,-

Mzdy

1.434.689,-

Dane a poplatky

15.196,50,-

Prevádzkové náklady

29.950,10,-

Odpisy

262.620,10,-

Finančné náklady
Dane
Náklady spolu:

22.165,82,739.6,008.423,64,-

Prehľad výnosov:
Tržby z predaja služieb
Za Integráciu a knihy

520.356,8.960,-

Tržby za školenie

92.880,-

Medzisúčet tržby

622.196,-

Ostatné výnosy z činnosti

29.852,-

Sponzorstvo 2% a súkromné osoby
Stravné k projektom

225.582,15.878,-

Dotácia VÚC Banská Bystrica

264.000,-

Dotácia VÚC Bratislava

800.000,-

Dotácia VÚC Žilina

156.000,-

Dotácia VÚC Nitra

478.000,-

Grant OSF r.2004

20.000,-

Grant NIZW

73.647,80,-

Grant DEK

571.168,56,-

Grant NÚP

1.564.903,19,-

Grant TRUST

948.929,90,-

Grant MPSVaR SR – Integrácia

100.000,-

Grant MPSVaR SR – Vzdelávanie

300.000,-

Grant MPSVaR SR – Medzinárodná konferencia

100.000,-

Medzisúčet prev. výnosy

5,647.961,45,-

Prijaté úroky

4.560,30,-

Kurzové zisky

6.516,64,-

Ostatné finančné výnosy

48.871,46,-

Medzisúčet finančné výnosy

59.948,40,-

Mimoriadne výnosy

4.489,77,-

Medzisúčet mimoriadne výnosy

4.489,77,-

Rekapitulácia medzisúčtov:
Tržby

622.196,-

Prevádzkové výnosy

5.647.961,45,-

Finančné výnosy

59.948,40,-

Mimoriadne výnosy

4.489,77,-

Výnosy spolu:

6.334.595,62,-

Prehľad výnosov
70
58,07%

60
50

Ost. príjmy

40

Sponzorstvo
Tržby

26,8%

30
20
10

9,82%
1,75% 3,56%

0
1

Dotácie
Granty

Prehľad pohybov finančných tokov
Pokladne
Názov

PS k 1. 1.

Bratislava
Žilina
B. Bystrica
Levice 1
Levice 2
Pokl. NUP
Pokl. DEK
Pokl. TRUST
Pokl. Ma
Pokl. USD
Spolu

Príjem

Výdaj

0,10,563.708,00,560.206,90,3.990,10,3.000,00,5.950,00,322,20,7.700,00,3.301,50,1,60,13.000,00,13.001,60,0,00,22.670,60,22.167,00,0,00,453.775,00,453.775,00,0,00,355.100,07,355.100,07,0,00,364.608,50,364.608,50,0,00,42.180,00,38.184,50,0,00,3.324,00,0,00,4.314,00,- 1.829.066,17,- 1.816.295,07,-

Zostatok
k 31. 12.
3.501,20,1.040,10,4.720,70,0,00,503,60,0,00,0,00,0,00,3.995,50,3.324,00,17.085,10,-

Banky
Názov

PS k 1. 1.

Príjem

Výdaj

BA860
BA966
BA345
BA178
BA882
BA442
Žilina
B. Bystrica
Levice 1
Levice 2
Malacky
Spolu

487.044,49,- 1.152.955,44,- 1.598.108,17,170.848,54,- 1.835.274,87,- 1.005.437,81,1.002,00,944.827,10,944.596,60,547,90,500.114,00,500.119,00,549.941,17,- 5.216.684,49,- 4.932.482,60,0,00,- 1.739.803,67,- 1.006.633,87,1.041,80,156.416,50,156.989,00,2.811,42,258.577,23,260.161,00,1.667,30,35.021,70,33.650,00,1.512,20,480.006,10,480.450,10,0,00,41.014,47,20.335,00,1.216.416,82,- 12.360.695,57,- 10.938.963,15,-

Zostatok
k 31. 12.
41.891,76,1.000.685,60,1.232,50,542,90,834.143,06,733.169,80,469,30,1.227,65,3.039,00,1.068,20,20.679,47,2.638.149,24,-

Komentár
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci vedie podvojné účtovníctvo. Náklady
i výnosy sa sledujú podľa jednotlivých stredísk a to:
Bratislava, Malacky, Banská Bystrica, Žilina a Levice. Počas roka 2004 sa začali
i ukončili nasledovné granty:
Projekt – „Nezávislý život“

Projekt bol finančne podporený z Grantového programu Delegácia Európskej komisie
v SR, grantového programu MPSVR SR
Dĺžka projektu: 1. IV. 2004 – 30.IX. 2004
Zameranie projektu: Prípravu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou
na nezávislý život. Do projektu boli zapojené: DSS Kráľovce, Divadlo z pasáže
v Banskej Bystrici, Dom Svitanie v Jakubove, Dom Betánia v Senci. Celý projekt
vyvrcholil

medzinárodnou

konferenciu

v septembri

roku

2004

v Bratislave.

Konferencia prebiehala v dvoch sekciach (pre občanov so špecifickými problémami
a pre odborných pracovníkov).
Projekt bol zúčtovaný analyticky, samostatne v novembri 2004.
Projekt – „ Riešenie nezamestnanosti formou rozvoja komunitných sociálnych
služieb v mikroregiónoch“
Projekt bol finančne podporený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR
a Delegáciou Európskej komisie v SR.
Dĺžka projektu: 1. XII. 2003 – 30. IX. 2004
Zameranie projektu: Projekt

bol

zameraný na odbornú prípravu

nezamestnaných žien vedených na ÚPSVaR, na terénne opatrovateľky v regiónoch
Horného Horehronia obci Heľpa, Valkovňa, Šumiac, Telgárt, Pohorelá, Závadka,
Polomka, Bacúch, Beňuš, Braväcovo a na Východnom Slovensku v obciach Soľ,
Jastrabie n. Topľov, Čaklov, Hlinné, Rudlov, Zámutov.
Projekt bol zúčtovaný analyticky, samostatne v decembri roku 2004.
Projekt:

„Komunikácia

s verejnosťou

v kontexte

rozvoja

hospicovej

a paliatívnej starostlivosti na Slovensku“
Projekt bol finančne podporený z OSF,
Dĺžka projektu: 1. I. 2004 – 30. IV. 2005
Zameranie projektu: Cieľom
zriaďovateľov

a prevádzkovateľov

projektu bola podpora verejnej mienky,
(tiež

potenciálnych

a prevádzkovateľov) paliatívnych a hospicových služieb

zriaďovateľov

v siedmych

regiónoch

Slovenska. Na projekte aktívne participovalo MZ SR. Myšlienky a ciele paliatívnej
a hospicovej starostlivosti boli na regionálnej úrovni sprostredkované médiám.
V mesiaci apríl 2005 boli výsledky projektu prezentované na medzinárodnej
konferencii v Trnave.

Projekt bol zúčtovaný analyticky, samostatne v máji 2005.
Projekt: „Občan v centre pozornosti“
Projekt bol finančne podporený z grantu holandskej organizácie NIZW (Centre of the
Netherlands Institute for Care and Welfare) a RPSP bola jedným z partnerov
v projekte.
Dĺžka projektu: 2003 - 2004
Zameranie projektu: Mimovládna organizácia CRIPS z Rumunska, CIREM
z Španielska,

SUKURS

z Poľska

a RPSP

zo

Slovenskej

republiky

spolu

s koordinátorom projektu NIZW z Holandska spracovalo štúdiu u podmienkach
a účasti mimovládnych organizácii na riešení sociálnych problémov v uvedených
krajinách EÚ. Správa bola uvedená v publikácii „The Citizen at the Centre“ a na
konferencii v novembri 2004 v Holandsku.
Projekt bol vyúčtovaný koordinátorom – holandskou organizáciou NIZW.
Projekt: „Inštitucionálny rozvoj organizácie“
Projekt bol finančne podporený z OSF program TRUST.
Dĺžka projektu: 1. IV. 2004 – 30. IV. 2006
Zameranie projektu: Projekt je zameraný na posilnenie organizačnej a technickej
stránky RPSP. Značná časť prostriedkov je cielene investovaná do zvyšovania
kvalifikácie pracovníkov (poradenské a supervízne kurzy), rozvoj medzinárodného
partnerstva s Rogaand Hoegskolle v Nórsku, MNO v Albánsku a na Ukrajine ako aj
posilnením technického vybavenia RPSP.
Projekt bol v r. 2004 priebežne zúčtovaný. Účtuje sa analyticky samostatne.
Projekt: „ Časopis Integrácia“
Projekt bol finančne podporený z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v SR.
Dĺžka projektu: 1. 1. – 31. XII. 2004
Zameranie projektu: Od roku 2004 má časopis interdisciplinárny rozmer a obsahovo
sleduje inováciu a riešenie nepriaznivých sociálnych situácií v podmienkach SR a na
medzinárodnej úrovni. V roku 2004 vyšli 3 čísla Integrácie.
Projekt bol vyúčtovaný k 31. 12. 2004. Účtoval sa analyticky samostatne.

Projekt: „Vzdelávanie pracovníkov sociálnych služieb zamerané na kvalitu
poskytovania sociálnych služieb a poradenstvo“.
Projekt bol finančne podporený z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Dĺžka projektu: 1. I. – 31. XII. 2004
Zameranie projektu:zvyšovanie kvalifikácie a úrovne poskytovania sociálnych služieb
na Slovensku. Vzdelávanie absolvovalo 235 účastníkov z nich 54 kurz zameraný na
systematické vzdelávanie v sociálnych službách, 51 kurz zameraný na individuálny
program rozvoja osobnosti, 53 na kurz zameraný na obranné techniky, 25 kurz
zameraný na kvalitu sociálnych služieb a 52 na kurz pre opatrovateľky.
Projekt bol ukončený v decembri rok 2004 a riadne zúčtovaný. Účtoval sa analyticky
samostatne.
Prehľad vybraných účtov súvahy

Aktíva
Majetok
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci vlastní dlhodobý majetok vo výške
543.031,80 Sk /stav k 31. 12. 2004/. Jedná sa o počítače, kopírovacie stroje
a prírastkom v roku 2004 boli 2 ks digitálnych projektorov. Oprávky k dlhodobému
majetku boli vo výške – 219.286,60 Sk.
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci vlastní dlhodobý malý majetok vo
výške 259.947,20 Sk, prevažne kancelársky nábytok, kancelárske stoličky a iný malý
hmotný majetok. Oprávky k tomuto druhu majetku so vo výške – 259.947,20 Sk.
K 31. 12. 2004 bola vykonaná fyzická inventúra a porovnaná s účtovnou evidenciou.
Finančné prostriedky
K 31. 12. 2004 finančné prostriedky evidované v pokladniach a na bankových
účtoch boli vo výške 2,655.234,34 Sk. Sú to finančné prostriedky z nevyčerpaných
grantov /bližšie bude popísané v pasívach/, finančné prostriedky z doúčtovaných
grantov /po ukončení jednotlivého projektu dostáva organizácia napr. posledných
20%, ktoré sama vkladala do projektov/ a tvorba vlastných finančných zdrojov
z tržieb. K 31. 12. 2004 bola vykonaná fyzická inventúra a porovnaná s účtovnou
evidenciou.

Náklady budúcich období
K 31. 12. 2004 stav na účte 381 je 1.250.- Sk. Predplatné na rok 2005. Bude
zúčtované do nákladov roku 2005. K 31. 12. 2004 bola vykonaná inventarizácia účtu
381.
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci neeviduje neuhradené pohľadávky.
Aktíva spolu:

2,980.229,54

Pasíva
Dodávateľské faktúry - neuhradené faktúry k 31. 12. 2004 vo výške 35.507,58 Sk,
prevažne faktúry z 12/2004, ktoré budú uhradené v januári roku 2005. V evidencii
faktúr neevidujeme žiadnu faktúru po lehote splatnosti.
Rozpracované granty
Grant TRUST

759.025.-

Grant Hodina deťom

40.499.-

Grant Nadácia Socia

1,000.000.-

SPOLU:

1,799.524.-

Výdavky budúcich období
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci eviduje k 31. 12. 2004 na tomto účte
sumu 17.495,10 Sk. Jedná sa o faktúry z januára 2005 daňovo príslušné do roku
2004.
Inventarizácia účtu bola vykonaná k 31. 12. 2004.
DPH
Na účte DPH evidujeme sumu vo výške 41.052,75. Jedná sa o zúčtovanú DPH
z projektu DEK, ktorú nám má zaslať Daňový úrad Bratislava I.

Ostatné kapitálové fondy
Na tomto účte evidujeme sumu 843.576,63 Sk. Jedná sa o vytvorené zisky
z minulých rokov.
Hospodársky výsledok
Na strane pasív evidujeme hospodársky výsledok k 31. 12. 2004 vo výške +
326.171,98 Sk.
Pasíva spolu:

2,980.229,54

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci viedla účtovníctvo v súlade s právnymi
normami Slovenskej republiky. Pohľadávky a záväzky sa evidovali v nominálnych
hodnotách. V roku 2004 sme účtovali v cudzích menách a prepočítavali denným
kurzom Národná banka Slovenska. Odpisy majetku sme uskutočnili podľa zákona
o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. novelizovaného k 1. 1. 2004. K 31. 12. 2004 sme
vykonali fyzickú inventúru majetku a inventarizácie všetkých účtov zo súvahy. Všetky
podklady sú k nahliadnutiu v Rade pre poradenstvo v sociálnej práci v Bratislave.

Správa o hospodárení za rok 2004
Samostatné pracovisko Košice

Celkové náklady za rok 2004
Celkové výnosy za rok 2004
Hospodársky výsledok

1.651.882,40,1.651.881,61,- 0,79

Prehľad nákladov:
Materiál
(kancelársky, čistiace potreby, všeobecný materiál)
spotreba energií
Medzisúčet nesk. nákladov

127.974,35.898,163.872,-

opravy a údržba

8.976,50,-

cestovné

34.061,-

telefón, internet

96.440,90,-

poštovné

933,-

nájomné

31.000,-

lektorské služby

53.250,-

poradenstvo a prevencia

367.500,-

náklady na grafické činnosti

495.723,-

ostatné služby

130.373,-

Medzisúčet služby

mzdové náklady
odvody
Medzisúčet mzdy

1,218.257,40,-

258.952,2.088,261.040,-

dane a poplatky

2.080,-

poplatky banke

4.341,50,-

náklady aktivačná činnosť

2.124,50,-

daň z príjmu
Medzisúčet ostatné

167,8.713,-

Rekapitulácia medzisúčtov:
Spotreba
Služby
Mzdy
Ostatné
Náklady spolu:

163.872,1.218.257,40,261.040,8.713,1,651.882,40,-

Prehľad výnosov:
Tržby grafické štúdio

538.424,50,-

Tržby za služby

329.801,50,-

Tržby z prenájmu

9.000,-

Tržby za školenie

10.000,-

Medzisúčet tržby

887.226,-

Grant Nadácia pre deti Slovenska

70.000,-

Príspevok ÚP

1.964,80,-

Dotácia VÚC Košice

692.500,-

Medzisúčet granty a dotácie

764.464,80,-

Prijaté úroky

190,81,-

Rekapitulácia medzisúčtov:
Tržby

887.226,-

Granty a dotácie

764.464,80,-

Ostatné

190,81,-

Výnosy spolu:

1.651.881,61,-

Prehľad výnosov
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Prehľad pohybov finančných tokov
Pokladňa
Názov

PS k 1. 1.

Pokladňa
Spolu

Príjem

29.791,40,- 1.147.224,60,-

Výdaj
1.099.849,-

Banky
Názov

PS k 1. 1.

ČSOB-dotácie
ČSOB-bežný
Ľudová banka
Spolu

1.178,07,702.654,66,703.306,02,203.114,67,72.825,29,275.476,00,11.892,22,667.779,22,675.125,50,216.184,96,- 1.443.259,17,- 1.653.907,52,-

Príjem

Výdaj

Zostatok
k 31. 12.
77.167,77.167,-

Zostatok
k 31. 12.
526,71,463,96,4.545,94,5.536,61,-

Komentár
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci – pracovisko Košice vedie samostatne
podvojné

účtovníctvo,

samostatne

daňové

hospodári
priznanie.

samostatne
Ekonomicky

a podáva
nie

je

za

toto

prepojené

pracovisko
s ostatnými

pracoviskami na Slovensku.
Prehľad vybraných účtov súvahy

Aktíva
Majetok
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci – pracovisko Košice

má digitálny

fotoaparát, počítačové vybavenie grafického štúdia, digitálny diaprojektor. Majetok je
evidovaný v RPSP Bratislave kde je aj odpisovaný.
Finančné prostriedky
K 31. 12. 2004 finančné prostriedky evidované v pokladniach a na bankových účtoch
boli vo výške 82.703,61 Sk
K 31. 12. 2004 bola vykonaná fyzická inventúra a porovnaná s účtovnou evidenciou.
Krátkodobé finančné výpomoci

K 31. 12. 2004 eviduje Rada pre poradenstvo v sociálnej práci – pracovisko Košice
krátkodobú finančnú výpomoc vo výške 22.550,50 Sk.
Pohľadávky
K 31. 12. 2004 evidujeme pohľadávky vo výške 14.000,- Sk. Pohľadávky sú
v termíne splatnosti.
K 31. 12. 2004 evidujeme nevyčerpaný grant – Nadácia deti Slovenska vo výške
14.000,- Sk.
Aktíva spolu:

88.153,11

Pasíva
Záväzky z obchodného styku
K 31. 12. 2004 evidujeme záväzky voči dodávateľom vo výške 52.082,70 Sk.
Záväzok 50 000,00 Sk – došlá fa za grafické práce B.Kaman, uhradené 31. 1. 2005
a za telef. 12/2004 vo výške 2082,70 Sk. Všetky záväzky sú v lehote splatnosti.
Záväzky voči sociálnej poisťovni
K 31. 12. 2004 eviduje záväzky voči soc. Poisťovni vo výške 297,- Sk. Jedná
sa o úrazové poistenie za 12/2004, uhradné v 1/2005.
Záväzky voči DÚ
K 31. 12. 2004 evidujeme záväzky voči DÚ vo výške 6.989,- Sk. Jedná sa
o daň z dohôd za 12/2004, uhradenú v 1/2005.
Zrážková daň vo výške -54,- Sk bude preúčtovaná do nákladov v roku 2005.
Záväzky voči VÚC Košice
K 31. 12. 2004 eviduje organizácia sumu 21,04 Sk – prijaté úroky, ktorú je
povinná odviesť na účet VÚC v 1/2005.

Nerozdelený zisk z minulých rokov
Rada eviduje nerozdelený zisk z minulých rokov vo výške 28.818,16 Sk.
Hospodársky výsledok
Na strane pasív eviduje hospodársky výsledok k 31. 12. 2004 vo výške – 0,79
Sk.
Pasíva spolu:

88.153,11

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci viedla účtovníctvo v súlade s právnymi
normami Slovenskej republiky. Pohľadávky a záväzky sa evidovali v nominálnych
hodnotách. V roku 2004 sme účtovali v cudzích menách a prepočítavali denným
kurzom Národná banka Slovenska. Odpisy majetku sme uskutočnili podľa zákona
o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. novelizovaného k 1. 1. 2004. K 31. 12. 2004 sme
vykonali fyzickú inventúru majetku a inventarizácie všetkých účtov zo súvahy. Všetky
podklady sú k nahliadnutiu v Rade pre poradenstvo v sociálnej práci v Košiciach.

