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Výročná správa Rady pre poradenstvo v sociálnej práci za
rok 2006
Sen, ktorému len málokto verí...
Denne sa spolu s desiatkami, možno stovkami ľudí, stále niekam ponáhľame. Máme svoje
ciele. Na cestách stretávame ľudí, ktorí sa rovnako ponáhľajú, len idú neďaleko nás, oproti nám, alebo
nás predbiehajú. Často nosíme na tvárach masky, ktoré skrývajú naše myšlienky, city, spomienky.
Ľudské tváre, ktoré by mohli byť zrkadlom našej duše, sú skôr oponou, za ktorú nikto nemôže vidieť.
Často sme sklamaní zo správania ľudí, preto sa skrývame za masku nedôverčivosti a podozrievavosti.
Nakoniec sa všetci tvárime, že niečo veľmi chceme, i keď nám je to často v podstate jedno, smejeme
sa, alebo sa hneváme, keď sa niekto zastane tých, ktorí to potrebujú, keď ešte niekto dokáže oceniť
nezištné konanie človeka.
Možno preto utekáme do prírody, mimo civilizácie, kde sa stretávame so
zbytkami nefalšovanej otvorenosti prostredia a dokonca aj ľudí, ale niektorí hovoria, že ani to už
nebude dlho.
Možno preto potrebujeme domáce zvieratá, na ktorých ihneď vidieť pohodu, zlosť, neistotu,
lebo sa nevedia pretvarovať, i keď je možné, že keď budú dlho s nami spolu, asi ich ta úprimnosť
postupne tiež prejde.
Možno to, čo potrebujeme dnes, nie sú ani tak komplikované projekty,. Potrebujeme „obyčajnú ľudskosť“, ktorá sa nepretvaruje, ktorá sa dokáže tešiť, smiať sa, smútiť, plakať, hovoriť,
mlčať, náhliť sa, ale tiež mať čas pokojne zastať a stáť pri inom človeku a netrápiť ho dotieravosťou
ani ľahostajnosťou.
Možno je to len sen, ktorému už len málokto verí ... napriek tomu sa o to znovu pokúšame
a pokúsili (a vieme, že nie len my) niečo v tejto veci aj v minulom roku aspoň niečo spraviť.

2. Centrum Rady pre poradenstvo v sociálnej práci, Bratislava
Centrum koordinovalo prácu Rady pre poradenstvo v sociálnej práci (Rady) v Slovenskej
republike a v zahraničí v spolupráci s pracoviskom Rady v Košiciach a odbočkami v Žiline, Banskej
Bystrici, Leviciach
a v Malackách. V súlade so stanovami organizácie a platnou legislatívou,
pracovníci Rady na regionálnej úrovni podľa miesta registrácie poskytovali sociálnu intervenciu pre
občanov formou sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva. Z celkového počtu 11 kvalifikovaných
sociálnych poradcov Rady v Slovenskej republike poskytli v roku 2006 VÚC (Bratislava, Žilina, Banská
Bystrica, Nitra a Košice príspevky na sociálne poradenstvo vo výške 1.785.000.-, t. j v prepočte na
jedného sociálneho poradcu (250.000.- ) len pre 7 pracovníkov.
Celkové náklady Rady pre všetkých 11 sociálnych pracovníkov v roku 2006 mali byť vykryté
vykryte vo výške 2. 750.000.- SK. Z uvedeného prehľadu je evidentné, že VÚC pokryli len 65%
celkových nákladov Rady, t.j. 1.806 000 SK. Len Banskobystrický samosprávny kraj a Košický
samosprávny kraj vykryli 100% nákladov pracoviskav Košiciach a odbočky v Banskej Bystrici.
V Bratislave bolo vykrytých len 32%, v Nitre (odbočka Rady v Leviciach) 46%, v Žiline 62%
z celkových nákladov.
V Centre Rady v roku 2006 pracovali 7 pracovníci, jedna pracovníčka stážovala v rámci
doktorandského štúdia v Nórsku na vysokej škole Diakonhjemmet Rogaland Hogskole, spolupracovali
4 dobrovoľní pracovníci.

Graf. č. 1. Príspevok VÚC na sociálne poradenstvo
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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 v rámci Bratislavského samosprávneho kraja a Slovenskej
republiky:
¾ sociálne poradenstvo pre občanov, prebiehalo v samostatných priestoroch na to
vyčlenených v zmysle zákona (195/98 Z. z.), bolo poskytnuté 261 klientom a prevádzkam
v rámci Bratislavského samosprávneho kraja,
¾ sociálnu prevenciu a supervíziu pre rodičov, a prevádzkovateľov sociálnych služieb
a pracovníkov
¾ vzdelávacie programy pre prevádzkovateľov sociálnych služieb boli realizované pre:
- pracovníkov v priamom kontakte s klientom s cieľom predchádzania a zvládaní agresívneho
správania, ktorého účelom bolo pomôcť pracovníkom pochopiť, predchádzať a zvládať násilie

-

-

a agresívne správanie, jeho príčiny a dôsledky, zmeniť postoje pracovníkov ku klientom
smerom k akceptácií, naučiť pracovníkov praktické zručnosti, techniky zvládania agresívneho
správania.
/počet absolventov 16/
sociálnych pracovníkov zameraný na Individuálne programy rozvoja osobnosti, ktorého cieľom
bolo poskytnutie vzdelania pre ľudí, ktorí pracujú v priamom kontakte s klientom so
zameraním na individuálnu prácu, spoluprácu s klientom a zlepšenie kvality života klientov.
/počet absolventov 42/
sociálnych pracovníkom na obecných úradoch v spolupráci s nadáciou Socia.
/počet absolventov 85/
opatrovateľov v spolupráci s n. o. Samaritán v Martine „Kvalita a jej implementácia v praxi“ /33
absolventov/
¾ príprava koncepčných dokumentov v oblasti legislatívy – zákon o sociálnych službách,
transformácia sociálnych služieb
¾ supervíziu pre vedenie detských domov na základe ich objednávky / v 10 zariadeniach /

Projekt EQUAL - Transformácia zariadení sociálnych služieb s cieľom sociálnej
a pracovnej integrácie ich obyvateľov
Hlavným národným partnerom projektu bol Banskobystrický samosprávny kraj a aktivity v roku
2006 boli zamerané na vzdelávanie manažmentu zariadeniach sociálnych služieb v Banskobystrickom
samosprávnom kraji, zhodnotenie transformačných projektov, vzdelávanie všetkých zamestnancov 3
vybraných zariadení sociálnych služieb. V rámci tohto projektu vznikli dve nadnárodné partnerstvá:
1. Farní charita Starý Knín (ČR)
2. Fachhochschule St Polten GmbH (AT)
Logos societa cooperativa (IT)
ÚP Chrudim (ČR)
RKW – Sachsen (D)

Realizačná fáza projektu začala 01.03. 2005 a skončí 30.06.2007.
Január, Február 2006
• Aktivity oddelenia pre transformáciu, príprava 1.etapy a príprava výberu zariadení (Analýza
prípravy a realizácie individuálnych programov vzdelávania pre klientov vo vlastných
zariadeniach)
•

Vzdelávanie – 3 týždne Vzdelávania I (Organizačné zabezpečenie akreditovaného
vzdelávania o transformácii a kvalite sociálnych služieb pre pracovníkov domovov
sociálnych služieb a individuálnych programov osobnostného rozvoja pre klientov)

•

Stretnutie v rámci nadnárodnej spolupráce „On the Right Way“ Taliansko

Marec, Apríl 2006
• Sumárne vyhodnotenie I. vzdelávania a výber 3 organizácií, ktorých pracovníci dosiahli
výborné výsledky v hodnotení (Zhodnotenie výsledkov vzdelávania pracovníkov stratégie
a realizácie individuálnych programov osobnostného rozvoja klientov, oboznámenie
s výstupmi zo spätných väzieb účastníkov vzdelávania)
•

Zadanie podmienok pre spracovanie projektu transformácie sociálnych služieb vybraných
zariadení

•

Vytvorenie systému konzultácií pre vybrané zariadenia

•

Zistenie a monitorovanie záujmov a potrieb klientov do transformačného projektu –
individuálny prístup

•

Vypracovanie projektov zamestnancami vybraných zariadení a rozpis jednotlivých aktivít
procesu zmien /iniciatíva zameraná na prípravu podmienok pre pracovné tímy, ktoré budú
realizovať transformáciu sociálnych služieb v banskobystrickom samosprávnom kraji
a podmienok pre naštartovanie prvej etapy transformácie/ Výber troch organizácií,
ktorých pracovníci dosiahli výborné výsledky v hodnotení

•

Aktivity oddelenia pre transformáciu (stretnutie gestorského a podporného tímu,
koordinácia a vzájomná komunikácia s odborom sociálneho a zdravotníckeho referátu) Oboznámenie zástupcov BBSK s výsledkami prvej časti prípravy a vybranými zariadeniami

•

Priebežné informovanie o projekte na webe

•

Vytvorenie systému konzultácii pre vybrané zariadenia (DSS Pohorelská Maša, DSS
Slatinka, DSS Neporadza)

•

Zistenie a monitorovanie záujmov a potrieb klientov do transformačného projektu
(individuálny prístup)

•

Spracovanie potrieb klientov, individuálny prístup

•

Vypracovanie projektov zamestnancami vybraných zariadení v spolupráci s klientmi
zariadení a rozpis jednotlivých aktivít procesu zmien

Máj, Jún 2006
• Spracovanie potrieb klientov, individuálny prístup
•

Vypracovanie projektov zamestnancami vybraných zariadení a rozpis jednotlivých aktivít
procesu zmien

•

Zhodnotenie úrovne prípravy a prezentácia transformačných projektov, Zhodnotenie
kvality celého projektu (celý realizačný tím)

•

Mainstreamingová implementácia:

1. pripravenie podmienok pre transformáciu sociálnych služieb v zariadeniach BBSK
2. zlepšenie poskytovaných služieb primárne vzdelávaním zamestnancov zariadení
sociálnych služieb BBSK a zároveň sekundárne ovplyvniť možnosti a kvalitu života
klientov týchto zariadení
3. implementácia: sociálno-pracovnej integrácie obyvateľov DSS a tým prispeje k optimálnej,
ale k výraznej zmene kvality ich života
•

Pracovné stretnutia lektorov – príprava akreditovaného vzdelávania II

•

Stretnutie v rámci nadnárodnej spolupráce „On the Right Way“ ČR, Chrudim

•

Nadnárodné stretnutie v rámci spolupráce s Farní Charitou Starý Knín v Prahe

•

Sielnica, Mainstreaming IS EQUAL Ustanovujúce stretnutie Nadnárodných
tematických sietí, oboznámenie zúčastnených o projekte, cieľoch, aktivitách, potrebách,
podmienkach a výsledkoch

•

Stretnutie gestorského a podporného tímu /VUC BB/

Júl, August 2006
• Zhodnotenie úrovne prípravy a prezentácia transformačných projektov
•

(Oponentúra transformačného projektu, predloženie projektu transformačnej komisii)
Pracovné stretnutia lektorov – príprava akreditovaného vzdelávania II

•

Prevádzkovatelia oboznámia participujúce organizácie so záverečným projektom

•

Aktivity oddelenia pre transformáciu, priebežné informovanie na webe

•

Prevádzkovatelia oboznámia participujúce organizácie so záverečným projektom

•

Pracovné stretnutia lektorov – príprava akreditovaného vzdelávania II; spracovávanie
publikácie, príprava materiálov

•

Prevádzkovatelia pripravia podmienky pre transformáciu sociálnych služieb svojho
zariadenia a rozbehnú vlastnú prípravu zamestnancov na realizáciu projektu a prípravu
a realizáciu IPRO vo svojich zariadeniach

•

Oponentúra transformačného projektu, preloženie projektu transformačnej komisii

September, Október
• Akreditovanie vzdelávacieho programu II 1 , Vydanie manuálu /ISBN 80-969581-7-8;
EAN: 9788096958177/ „Rozvoj komunitných sociálnych služieb“ – učebné texty (pre
pracovníkov domov DSS) - editoring podporený IS EQUAL ESF
•

Spracovanie harmonogramu vzdelávania (DSS Pohorelská Maša; DSS Slatinka; DSS
Neporadza)

•

Aktivity oddelenia pre transformáciu
koordinácia a kooperácia s VUC BBSK/

•

Vzdelávanie II (DSS Pohorelská Maša; DSS Slatinka; DSS Neporadza)

/stretnutie

gestorského

a podporného

tímu,

November, December 2006
• Vzdelávanie II (DSS Pohorelská Maša; DSS Slatinka; DSS Neporadza, SPV; lektoring)
Cieľom je zlepšiť poskytované služby vzdelávaním zamestnancov a zariadení
sociálnych služieb a sekundárne ovplyvniť možnosti a kvalitu života klientov týchto

1

Hlavným obsahom interaktívneho vzdelávania :
I.
Transformácia sociálnych služieb
• Dejiny poskytovanie sociálnych služieb, dejiny tretieho sektora po roku 1989
• Transformácia a decentralizácia sociálnych služieb
• Kvalita sociálnych služieb
• Organizácia a manažment
• Písanie projektov
II.
Osobnosť klienta
• Ako je s mocou vo vzťahu klient – pomáhajúci pracovník
• Kto je sociálny klient
• Individuálne plány rozvoja osobnosti
• Nezávislý život
• Inklúzia, integrácia, exklúzia
III.
Osobnosť pracovníka v sociálnych službách
• Kompetencie a zodpovednosť sociálneho pracovníka
• Supervízia v sociálnom poradenstve
• Syndróm vyhorenia – burn out
IV.
Sociálna práca s klientom
• Metódy práce s klientom
• Komunikácia v sociálno-psychologickom kontexte
• Konflikty v medziľudskej komunikácii
• Krízová intervencia
• Sociálna práca so skupinou
• Sociálna práca s komunitou

Projekt prináša
• zmenu postojov, prístupov, metód
• následne kvalitu života v oblasti pracovného uplatnenia na trhu práce
• záujem zriaďovateľa BBSK, vysoká motivácia obyvateľov na trhu práce, akreditované vzdelávacie
programy pre pracovné tímy v zariadeniach sociálnych služieb a profesionalita a skúsenosti
predkladateľa projektu dávajú predpoklad pre reálne dosiahnutie očakávaných výsledkov v projekte
• Po ukončení projektu sa očakáva kontinuálnosť procesu transformácie sociálnych služieb v domovoch
so zameraním na pracovné uplatnenie obyvateľov na regionálnej úrovni samosprávneho kraja.

•

zariadení. Transformácia mení kultúru organizácie, zvyšuje možnosti sebarealizácie
obyvateľov; umožňuje ich sociálnu a to predovšetkým pracovnú integráciu a tým prispeje
k výraznej zmene kvality života.

•

Priebežné info na webe; koordinácia a kooperácia s VUC BBSK

•

Nadnárodná spolupráca (stretnutie v Nemecku)

3. Časopis – Integrácia
V roku 2006 RPSP vydala vďaka grantu MPSVaR tri čísla Integrácie, ktoré mali
mononotematický obsah ( 1 - Sociálne služby, 2 - Neformálne vzdelávanie, 3 - Prepojenie sociálnej
a zdravotnej starostlivosti ). Integácia má svojich pravidelných odberateľov a získala si uznanie ako
medzinárodný odborný časopis doma aj v zahraničí (Nórsko, Ukrajina, Albánsko). Resumé článkov je
uvádzané v anglickom jazyku.

4. Medzinárodná spolupráca
Naša organizácia považuje 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 aj v celoeurópskom kontexte. Prostredníctvom kontaktu a spolupráce s našimi zahraničnými
partnermi získame priestor na zvyšovanie našej odbornosti, zároveň získavame aj nové poznatky
z krajín, ktoré sú v práci so znevýhodnenými skupinami pred nami.
4.1 Diakonhjemmet Hoegskole Rogaland – Nórsko
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci spolupracuje od roku 1992 s Rogaland vernepleier
høgskole (t.č. Diakonhjemmet hoegskole Rogalnd – ďalej DHR) v Nórskom Nærbø. DHR je neštátna
vysoká škola, ktorej zriaďovateľom je Nórska diakónia.
Výsledkom intenzívnej spolupráce medzi RPSP a DHR je:
 Výmenné pobyty slovenských študentov resp. štúdium slovenských študentov
z Nitrianskej univerzity na DHR v Nórsku. V školskom roku 2006/07 ukončia svoje štúdium
na DHR posledné dve študentky zo Slovenska.
 DHR otvorila možnosť stážových pobytov zamestnancom RPSP (momentálne 1
pracovník) – stáž spočíva v lektorovaní na škole a príprave nového slovensko-nórskeho
projektu – príprava dislokovaného medzinárodného študijného centra vysokej školy
z Nórska na Slovensku (návšteva reprezentantov DHR v novembri 2006).
 Školským rokom 2006/07 prijala na svojej pôde DHR (v spolupráci s RPSP a albánskou
organizáciou Help the Life) prvých dvoch študentov z Albánska.
 V marci 2006 absolvovali naši dvaja kolegovia z Košíc týždennú študijnú cestu, ktorú
zorganizovala DHR
 V máji 2006 na základe stáže našej kolegyne navštívili Slovensko zamestnanci chránenej
dielne Pro Servis Slovensko – navštívili chránené dielne na Slovensku (napr.: Dom
Svitanie Jakubov, Radnička Bratislava)
 V dňoch 5. - 9. septembra 2006 sa skupina 16 zamestnancov (klientov a pracovníkov) zo
spriatelenej organizácie Sandnes ProService, (chránené dielne) z Nórska zúčastnila 17.
ročníka medzinárodného festivalu tvorivosti a fantázie Jašidielňa v Žiline.
 V dňoch 28. XI – 2. XII. 2006 konzultácie nórskych odborníkov zameranej na prípravu
projektu zriadenia katedry s nórskym vzdelávacím programom v Bratislave

Plánované projekty do budúcnosti:
• Výmena pedagógov (nórskych a slovenských): prednášky na vysokých školách na
aktuálne témy
• Prax nórskych študentov na Slovensku: RPSP môže nórskym študentom poskytnúť
tak 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.
• Príprava projektu zriadenia katedry na vysokej škole v Slovenskej republike so
vzdelávacím programom s Diakokonhjemet Rogoland Hogkskole (Nórsko)
4. 2 Help The Life Association, Albánsko
„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.
V roku 2006 pracovníci Help the Life prispievali článkami do časopisu Integrácia vydávaného
RPSP.
4. 3 Džerela – Ukrajina, Kijev
Zariadenie Džerela v Kijeve uzavrela zmluvu o spolupráci s Radou (2005) v priebehu roku
2006 vysoká škola Diakonhjemet Rogoland Hogskole pripravovala podmienky pre nástup prvých
dvoch študentov v Nórsku.
4. 4 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 2006 sa zúčastnilo týždennej študijnej cesty 8 pracovníkov
RPSP – počas tohto týždňa mali možnosť navštíviť nielen chránené dielne a bývanie, ale aj iné formy
zariadení, poskytujúcich služby ľuďom s postihnutím a tiež seniorom.

5. Odbočka Rady pre poradenstvo v sociálnej práci, Malacky
Pracovníci v Malackách poskytovali sociálne poradenstvo predovšetkým pre rodičov s postihnutým
členom a klientom. Odborne ale tiež po ekonomickej a technickej stránke spolupracovali na projekte
IS – EQUAL. Pobočka bola koordinátorom s miestnym združením ZPMP a Domom Svitanie
v Jakubove (zariadenie sociálnych služieb) a pri rozvíjaní medzinárodnej spolupráce s Holandskom
a Nemeckom. Riaditeľka Rady zodpovedala za vydávanie interdisciplinárneho odborného časopisu
Integrácia o inováciách riešení nepriaznivých sociálnych situácií občanov.

6. Pobočka Rady pre poradenstvo v sociálnej práci, Žilina
Pracovisko v Žiline poskytovalo v priebehu celého roka 2006 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 2006 poskytlo pracovisko Rady v Žiline 429 konzultácií. Z toho bolo 319 osobných
individuálnych konzultácií pre osoby so zdravotným postihnutím, 95 kontaktov bolo uskutočnených
telefonicky, 13 malo písomnú formu a 2 inú formu (intervencia v škole, návšteva zamestnávateľa
a pod).

V roku 2006 sme sa na základe rozhodnutia MPSVaR SR venovali aj prevencii a pripravili
sme 334 rôznych akcií, na ktorých sa zúčastnilo približne 3411 občanov.
Okrem individuálneho poradenstva a prevencie participovalo pracovisko Rady v Žiline na
týchto celoslovenských aktivitách a projektoch:
¾ Vzdelávanie pracovníkov DSS v rámci projektu EQUAL- Transformácia DSS
¾ Poskytovanie supervízie pre kolegov v projekte EQUAL
¾ Účasť na nadnárodných stretnutiach s partnermi v projekte EQUAL
¾ Príprava dobrovoľníkov – seminár v Lisabone
¾ Práca v SocioFóre
¾ Vzdelávanie komunitných sociálnych pracovníkov pre obce
¾ Práca v klubových aktivitách s mladými ZPO
¾ Návšteva v Škótsku –Stirling Univerzity – prevencia násilia v DSS
¾ Letné dialógy – stretnutie mladých ľudí s postihnutím a bez postihnutia Kopytovská
dolina v spolupráci so ZPMP SR
¾ Príprava mladých ľudí s postihnutím na výmenu do Španielska, Grécka, Maďarska,
Portugalska
¾ Vzdelávanie pre nezamestnaných občanov – Martin
¾ Supervízne stretnutie pre Domov sv. Terezy v B.Bystrici
¾ Vzdelávanie pre pracovníkov DSS v Sušanoch
¾ Účasť na medzinárodnom stretnutí Inclusion v Antwerpách
¾ Spoluautorstvo na knihe No barriers, no borders
¾ Spolupráca na tvorbe koncepcie rozvoja soc. služieb v Košiciach
¾ Spolupráca v podpornom tíme integrovaného vzdelávania
¾ Spoluorganizovanie medzinárodného festivalu tvorivosti a fantázie Jašidielňa 2006
¾ Spolupráca s organizáciou QUIP v Prahe na transformácii ZSS
¾ spolupráca s FSR – hodnotenie projektov
¾ Vzdelávanie pre pracovníkov Áno pre život v R.Tepliciach
¾ Účasť na konferencii o supervízii v Malej Lúčivnej
¾ Spolupráca s NDS na hodnotení projektov
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 grémiom tretieho sektora, Združením na
pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Žiline i v Slovenskej republike a ďalšími prevádzkovateľmi
sociálnych služieb.

7. Pobočka Rady pre poradenstvo v sociálnej práci, Banská Bystrica
Rada pre poradenstvo v Banskej Bystrici v roku 2006 svojou činnosťou vychádzala z Projektu
na vykonávanie sociálnej prevencie, vybraných činností sociálnoprávnej ochrany a poskytovanie
sociálneho poradenstva, ktorého cieľom bola:
I.

Transformácia zariadení sociálnych služieb s cieľom sociálnej a pracovnej integrácie
ich obyvateľov (EQUAL)

II. Sociálna prevencia a poradenstvo
Pracovisko v Banskej Bystrici poskytovalo v priebehu roka 2006 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 individuálne poradenstvo
aj sociálne ohrozeným občanom, podporným a svojpomocným skupinám a informovali sme ich
o zákonných normách o orgánoch štátnej a verejnej správy, ktoré sú kompetentné v oblasti sociálnej
pomoci a o štátnych a neštátnych subjektoch, ktoré poskytujú sociálne služby.
V roku 2006 sme poskytli (v období 01.01 - 30.11) 150 pracovných konzultácií z toho 103
klientom sociálneho poradenstva a sociálnej intervencie. Forma poradenstva bola poskytovaná
individuálne, telefonicky, mailom.
Okrem individuálneho poradenstva a prevencie participovalo pracovisko Rady v Banskej Bystrici na
celoslovenských aktivitách a projektoch:
1. Vzdelávanie pracovníkov DSS, EQUAL VUC BB „Transformácia sociálnych zariadení na
území BBSK“ (DSS Slatinka, DSS Neporadza, DSS Pohorelská Maša)
2. Vzdelávanie komunitných sociálnych pracovníkov pre obce
3. Obecným úradom v Málinci, starosta Ing. Čepka
4. Spolupráca s Divadlom z Pasáže v Banskej Bystrici
5. Partnerstvo a spolupráca s Fondom sociálneho rozvoja v Brezne (projektové aktivity)
6. Detské integračné centrum v Lučenci, špeciálno-pedagogické poradenstvo
7. Spolupráca s organizáciami v BBSK (BZMO, ŠVK, Návrat, APZ)
8. Spolupráca s médiami (Slovenský rozhlas a Slovenská televízia)
9. Návšteva Holandska (10. - 15. 9.) – Visitoring zariadení poskytujúcich sociálne služby
v oblasti Limburg
10. ÚPSVaR, Banská Bystrica (sociálna kuratela)
Činnosť Rady bola zameraná na:
• Poskytovanie poradenstva zriaďovateľom a prevádzkovateľom služieb, ktoré sú integrované
v komunite obce, mesta.
• Sociálnu prevenciu, ktorá je vykonávaná formou spracovania a realizácie plánov rozvoja
osobnosti (individuálne programy osobnostného rozvoja) postihnutých občanov; ich
resocializáciu a reedukáciu
• podporu zmien tradičných sociálnych služieb pre postihnutých občanov smerom k ich
humanizácii, normalizácii a sociálnej integrácii. Proces transformácie je spojený so
vzdelávaním klientov, prípravou na priaznivú adaptáciu na zmenené podmienky života ako zo
strany klientov tak aj sociálneho prostredia
• poskytovanie sociálneho poradenstva klientom zo znevýhodného prostredia (psychické
traumy; fyzická a psychická tyrania), rómskemu etniku, dlhodobo nezamestnaným,
vysokoškolským študentom
• na sociálne a preventívne programy pre mimovládne organizácie s cieľom monitorovania
kvality poskytovaných služieb a realizácie zmien, ktoré umožnia kvalitnejší život zdravotne
postihnutých občanov FSR Brezno a okolie
• na poradenstvo v sociálnej práci, poskytovanie sociálneho poradenstva so zameraním na
transformáciu sociálnych služieb v oblasti rezidenčných, terénnych a komunitných sociálnych
služieb najmä pre občanov (mentálne, telesne /sprevádzanie/, zmyslovo) s postihnutím
• na monitoring a transformáciu kvality poskytovaných služieb a vypracovanie programov zmien
kvality služieb, ako aj pomoc pri ich realizácii. Súčasťou sociálneho poradenstva bolo
vykonávanie sociálnej prevencie zamerané najmä na výchovné usmerňovanie občanov
s postihnutím
• externé odborné vedenie magisterských prác pre Pedagogickú Fakultu, Katolíckej
Univerzity v Ružomberku, odbor sociálna práca, odbor špeciálna pedagogika
Z veľkej časti boli uvedené činnosti realizované v koordinácii s Centrom Rady pre poradenstvo
v sociálnej práci v Bratislave.
Za činnosť pracoviska Rady v Banskej Bystrici (od 1. 1. 2006) zodpovedá riaditeľka
regionálnej pobočky PaedDr. Adriána Maďarová. Od 27. 11. 2006 nastúpila Mgr. Lucia Kontšeková
M.eD., ktorá je druhým zamestnancom (na polovičný úväzok) pracoviska.
Na projekte Transformácie zariadení sociálnych služieb s cieľom sociálnej a pracovnej
integrácie ich obyvateľov participovali: PhDr. Slavomír Krupa, Ph.D; PhDr. Renáta Jamborová;

PhDr. Soňa Holúbková; PaedDr. Adriána Maďarová; Mgr Katarína Zjavková; Mgr. Marcela Mezianová
M.eD.; Mgr. Miroslav Cangár; Mgr. Jozef Vetor; Mgr. Tatiana Ivanická,; Mgr. Lucia Kontšeková M.eD.,
Kristína Lončeková; Hanka Štetinová; Slávka Moravská.

8. Pobočka Rady pre poradenstvo v sociálnej práci, Levice
Pracovisko Levice 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 okrese Levice. 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.
Pracovisko je organizačne zabezpečené troma pracovníkmi: Mgr. Tatiana Ivanická, Slávka
Moravská a Mgr. Jozef Vetor.
Klientmi individuálneho poradenstva boli najmä 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, zamestnanci zariadení sociálnych služieb a iné fyzické
a právnické sa angažujú v sociálnej sfére. Z organizácii, ktoré vyhľadali naše služby bola väčšina
neziskových organizácií, ale aj obce a školy.
Od januára do decembra 2006 bolo v pracovisku Rady pre poradenstvo v sociálnej práci v
Leviciach poskytnutých v rámci poradenstva pre 55 klientov a 22 organizácií. Celkový počet hodín
uskutočneného individuálneho poradenstva bol 186 a poradenstvo pre organizácie bolo vykonané
v celkovom počte 89 hodín.
Muzikoterapiu vykonáva pravidelne pracovník RPSP, pracovisko Levice v neštátnom
zariadení sociálnych služieb pre cca. 15 klientov v počte 2,5 hodiny týždenne.
Projekty.
Pracovníci pracoviska sa podieľali na realizácii spoločných projektov RPSP a na vzdelávaní pre
pracovníkov BBSK a pre Samaritán Martin n.o.
Equal RPSP – Transformácia zariadení sociálnych služieb s cieľom sociálnej a pracovnej integrácie
ich obyvateľov.
Equal Socia – Zvyšujeme šance pre znevýhodnené skupiny obyvateľov spoluprácou obcí
a neziskových organizácii

9. Hospodárenie Centra Rady pre sociálne poradenstvo v sociálnej práci za rok
2006
Správa o hospodárení
za rok 2006
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci v roku 2006 vykázala stratu vo výške 298.130,16 Sk.
Jedná sa o neuhradené faktúry za rok 2006 do projektu EQUAL, čo spôsobilo, že sa nemohli
zúčtovať na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v SR. Prehľad nákladov ukazuje
Výsledovka za rok 2006:
Náklady
ucet
501.
501.01
501.02
502.
502.01
511.

Nazov
Spotreba materiálu
Občerstvenie k projektom
Kancelársky materiál
Spotreba energie
Plyn
Opravy a udržiavanie

typ_uctu
N
N
N
N
N
N

stav
63375,8
59495,5
87432,1
35861,5
22710
230882,9

512.
513.
518.
518.01
518.02
518.03
518.04
518.06
521.
521.01
524.
527.
531.
538.
543.
548.
549.
551.01
551.02
551.03
563.
568.
568.01

Cestovné
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Poštovné
Telefónne poplatky
Služby internetu
Nájomné
Ubytovanie k projektu
Mzdové náklady
Dohody
Zákonné sociálne zabezpečenie
Zákonné sociálne náklady
daň z nehnuteľnosti
Ostatné dane a poplatky
Dary
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
Manká a škody
Odpis drob.hmotný majetok
Odpis dlhodobý majetok
Odpisy k 021
Kurzové straty
Ostatné finančné náklady
Poistenie

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

NÁKLADY CELKOM

750794,74
12244,5
2844947,3
18155,6
164995,2
18472,6
276888,5
11074
1409514
484700
524977
36309
12731
14223,1
55253
441,8
-75
93394
232937,5
54516
7152,6
20920,85
21421
7565746,09

Prehľad výnosov ukazuje tabuľka výnosov 2006:
Výnosy
602.
602.01
648.
648.01
648.02
648.04
648.05
648.07
648.10
648.11
648.12
648.13
648.14
648.15
648.18
648.19
662.
668.
688.

Tržby z predaja služieb
Integrácia a knihy
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
Sponzorstvo
Členské príspevky
Dotácia VUC B.B.
Dotácia VÚC BA
Grant NIZW
Grant TRUST
Grant MPSVaR SR - Integrácia
Grant MPSVaR SR - školenia
Dotácia VUC Žilina
Dotácia VUC Nitra
2% z dane
Projekt EQUAL
Projekt EQUAL - Socia
Úroky
Ostatné finančné výnosy
Ostatné mimoriadne výnosy
VÝNOSY CELKOM

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

406222
10140,3
200
130722,5
50
250000
400000
18391,5
701041
100000
400000
156000
250000
68629
2944457,74
1157808
403,11
18577,58
254973,2
7267615,93

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK

- 298.130,16

Najväčším zdrojom príjmov bol príjmy z projektov a to vo výške: 5,321.698.- Sk
A dotácie vo výške 1,056.000.- Sk. Všetky dotácie boli zúčtované k 31.12.2006.
Projekty boli zúčtované k 31.12.2006, okrem projektu EQUAL, ktorý prechádza do roku 2007
a končí dňom 30.6.2007.

Prehľad výnosov
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Prehľad pohybov finančných tokov
Pokladne
Názov
Bratislava
Žilina
B. Bystrica
Levice
Pokl. CZK
Pokl. EURO
Pokl. TRUST
Pokl. Malacky
Pokl. USD
Spolu

PS k 1.1.

Príjem

Výdaj

Zostatok
k 31.12.

4,40
-139,50
1737,70

809711,90
1386.2300,10

809716,30
1060,10
3874,30

0
186,40
163,50

3,20
0
13259,45
964,50
13.3.324.19166,75

18000.27377.137371,35
0
24849.0
1,020.995,35

17989,20
19749,53
144186,42
0
24391,50
0
1,020.967,35

14.7627,47
6444,38
964,50
470,50
3.324.19.194,75

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

PS k 1.1.
3767,06
129,17
645,90
489,10
326637,22
620,40
1383,70
913,52
2116,60
1053,30
532,05
0
338.288,02

Príjem
3881850,70
500.400040,60
694180,70
3318998,20
0,10
156008,30
1000,43
9193,10
250021,90
23946,03
250626,47
8,986.366,53

Výdaj
3784254,32
959.400264,50
694497.3616443,60
936.156075.1913,95
10009.249579,50
24015.249778,50
9,188.725,37

Zostatok
k 31.12.
101363,44
-329,83
422.172,80
29191,82
-315,50
1317.0
1300,70
1495,70
463,08
847,97
135.929,18

Komentár
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci vedie podvojné účtovníctvo. Náklady i výnosy sa
sledujú podľa jednotlivých stredísk. Vzhľadom na množstvo dotácií a grantov – všetky
finančné operácie a účtujú zdrojovo, t.z. sledujú sa v rámci jednotlivých grantov a dotácií.
Účtovníctvo bolo vedené v zmysle platných právnych predpisov.
Strediská podchytené v účtovníctve:
Centrum Bratislava
Pobočka Levice
Pobočka Banská Bystrica
Pobočka Žilina
Pobočka Malacky
Pracovisko Košice – samostatná právna subjektivita – vedú si účtovníctvo sa mostatne.
K 31.12.2006 sa vykonala inventarizácia všetkých účtov ako i fyzická inventúra majetku.
Prehľad o hospodárení spracovala : Kristína Lončeková

10. Samostatné pracovisko RPSP Košice
Pracovisko Rady pre poradenstvo v sociálnej práci v Košiciach (ďalej RPSP) je samostatnou
organizačnou jednotkou s pôsobnosťou od 1.1. 2001. Má 6 pracovníkov, z toho troch sociálnych
poradcov, ekonómku, pracovníčku na aktivačný príspevok, jedného grafika. Rada taktiež spolupracuje
s externými lektormi v rámci vzdelávacích aktivít. Riaditeľkou pracoviska je PhDr. Judita Varcholová.
Okrem sociálneho poradenstva pre hmotne a sociálne núdznych občanov, sme spolupracovali
na tvorbe koncepčných materiálov s Úradom Košického samosprávneho kraja, s ÚPSVaR
a zariadeniami sociálnych služieb v košickom kraji. Veľkú časť práce sme venovali nadväzným
vzdelávacím aktivitám k projektu Druhá šanca – stredisko integrovaného vzdelávania a partnerských
projektoch Spolu to dokážeme (EQUAL – predkladateľom je APZ Somotor, partnerom RPSP KE)
a Tvoj Spiš II. (EQUAL projekt ETP Košice, partner RPSP KE) V priebehu roka boli zrealizované
zákazky v grafickom štúdiu podľa prijatých objednávok, ktorých rozsah uvádzame v závere správy.
Koncepčná práca:
V rámci kontraktu s KSK sme zrealizovali zákazku na tvorbu: Analýzy sociálnych služieb v kraji a ich
predpokladaných potrieb a koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom samosprávnom kraji na
roky 2007 – 2013. Koncepcia bola schválená zastupiteľstvom KSK v decembri 2006.
V spolupráci s KSK sme zmonitorovali kvalitu sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti KSK a to v domovoch dôchodcov, domovoch sociálnych služieb a v strediskách krízovej
intervencie.
Práca na projektoch:
Druhá šanca – stredisko integrovaného vzdelávania (predkladateľom projektu bol KSK, partner RPSP
KE.
• V mesiacoch január až február sme ukončili kurz Základy neformálneho vzdelávania
dospelých spolu s lektormi Metodicko - pedagogického centra Prešov (ďalej MPC PO). Kurz
ukončilo 36 pedagogických pracovníkov z 9 škôl z Košického kraja. Spracovali sme
záverečnú štúdiu k projektu a spolu s MPC PO sme pripravili návrh projektov pre MŠ SR na
experimentálne overovanie základných pedagogických dokumentov vzdelávacieho programu
(učebných plánov a osnov podľa modulárneho systému vzdelávania podľa projektu Druhá
šanca – stredisko integrovaného vzdelávania).
• MŠ SR v júni 2006 schválilo experimentálne overovanie na všetkých školách, ktoré návrh
predložili (SOU stavebné v Košiciach, SOU stavebné v SNV, SOU poľnohospodárske
v Štítniku, ZŠ Somotor (obidve školy - s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským)
• V mesiacoch apríl až august prebiehala prípravná fáza, kedy v spolupráci s príslušnými
ÚPSVaR v dotknutých okresoch sa vybrali vhodní študenti, ktorí v septembri nastúpili
študovať do experimentálnych tried hore menovaných škôl.
• Z úrovne MŠ SR povereným garantom experimentálneho overovania sa stalo MPC PO
v spolupráci s RPSP KE. Vytvoril sa monitorovací tím s realizáciou plánovaných činností
v priebehu roku 2007.
Spolu to dokážeme (predkladateľom projektu je APZ Somotor, partnerom RPSP KE)
• V rámci projektu sme v mesiacoch február až marec pokračovali v realizácii kurzu sociálneho
poradenstva pre pracovníkov APZ a spolupracujúce partnerské organizácie. Kurz ukončili 14
frekventanti.
• V apríli až v septembri sme zrealizovali kurz Základy neformálneho vzdelávania dospelých pre
pedagógov oboch ZŠ v Somotore, kurz ukončilo 12 frekventantov.
• Spracovali sme materiál Prieskum a analýza sociálnych potrieb občanov mikroregiónu
Medzibodrožie, konkrétne mesta Kráľovský Chlmec a obce Somotor.
Tvoj Spiš II.
• V mesiacoch január až marec sme pokračovali v realizácii kurzu Práca s nezamestnanými
v komunitách. Kurz ukončilo 10 frekventantov, ktorí začali pripravovať program komunitných
centier a Klubov práce v spolupracujúcich obciach spišskonovoveského regiónu.
• Ukončili sme prieskum a spracovali štúdiu k materiálu Prieskum a analýza sociálnych potrieb
občanov obce Nálepkovo.

Ostatné aktivity:
•
•
•
•
•
•
•

V marci sme sa zúčastnili stážového pobytu v Nórsku.
V máji sme sa zúčastnili stážového pobytu vo Francúzsku.
Boli sme členmi komisií pre výber projektov v Košickom a Prešovskom kraji LPSI a FSR.
V septembri sme zorganizovali Tréning komunikačných zručností a proces komunitného
plánovania pre komunitných pracovníkov LPSI Humenné – Snina.
V novembri a decembri sme pripravili manuál pre monitoring kvality sociálno –edukačných
procesov v rámci experimentálneho overovania vzdelávacieho programu Druhá šanca.
Jedna pracovníčka sa počas roka zúčastňovala kurzu supervízie v Bratislave.
Na konci roka nám OSF schválilo malý projekt Chopme sa šance v rámci grantovej výzvy
Bohatí duchom, ktorý budeme realizovať v priebehu šiestich mesiacov roka 2007.

Pracovníci Rady v Košiciach:
Na pracovisku pracovali 3 sociálni poradcovia.
Grafické štúdio:
Časopis Integrácia:
3/2006, 1-3/2007
Publikácie: Kniha modlitieb – Reformovaná kresťanská cirkev, Spevník – Reformovaná kresťanská
cirkev, Ochrankyňa Zemplína – Gréckokatolícka cirkev, Partnerstvo sociálnej inklúzie, Po stopách
kuruckých vojsk – Občiansky klub Košice, Lexikon košických osobností - Štátna vedecká knižnica
Košice
Merkantily:
Pozvánka Aula TF – Teologická fakulta Košice, Pozvánka sympózium “Človek v núdzi” – Ekumenické
spoločenstvo Košice, Plagát České dny – Český spolek v Košiciach, CSnS - pozvánka Vyročí ČSR –
Český spolek v Košiciach, CSnS - pozvánka výstavy Hanzelka a Zikmund – České centrum Košice

11. Hospodárenie Pracoviska Rady pre poradenstvo v sociálnej práci, Košice
Príloha k správe o činnosti - Rada pre poradenstvo v
sociálnej práci
Pracovisko KOŠICE rok 2006

Prehľad nákladov a výnosov
Náklady
Názov položky
Spotrebný materiál
Tovar
Cestovné náklady
Služby
Mzdové náklady
Iné ostatné náklady
SPOLU:

suma v tis.
24
4
55
1423
94
4
1604

Výnosy
Názov položky
Tržba za služby
Dotácie
SPOLU:

suma v tis.
968
750
1718

Hospodársky výsledok

114

Prehľad jednotlivých položiek súvahy
Strana AKTÍV
Poskytnuté preddavky
Pohľadávky z obch.styku
Daňové pohľadávky
Pokladňa
Banka
Aktíva celkom

74
42
4
1
193
314

Strana PASÍV
Záväzky voči zamestnancom
Záväzky voči št.rozpočtu
Dlhodobé záväzky
Účet ziskov a strát
Pasíva celkom

-4
92
112
114
314

Organizácia účtuje v systéme podvojného účtovníctva.
Neeviduje žiaden hmotný investičný majetok. K
jednotlivým
účtom súvahy bola vykonaná inventarizácia.

12. Partnerské domáce organizácie Rady pre poradenstvo v sociálnej práci
v Slovenskej republike:
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ESF, IS - EQUAL
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja,
Úrad Košického samosprávneho kraja,
Stredisko pre výskum štúdium práce a rodiny, Bratislava
Sociofórum, Bratislava
Dom penzión Pri kríži, Bratislava
Nadácia Socia,Bratislava
Nadácia detí Slovenska
Nadácia Krajiny Harmónie, Žilina
Združenie pre pomoc mentálne postihnutým,
Ekumenická rada cirkví, n. o. Bratislava
Samaritán n. o. v Martine,
Dom Svitania n. o. Jakubov,
ZPMP, Malacky
SPOSA, Bratislava
APZ Somotor, Košice
Asociácia supervízorov a sociálnych pracovníkov, Bratislava
Slovenská katolícka charita, Bratislava
Rehoľa menších bratov – Františkánov, Bratislava
Evanjelická diakonia, o. z. Bratislava
Návrat n. o. Bratislava

DSS Gaudeámus, Bratislava
DSS prof. Karola Matulaya, Bratislava
DSS pre dospelých, Bratislava
Dom Betánia, Senec,
DSS Neporadza,
DSS Pohorelská Maša,
DSS Slatinka.
Partnerské zahraničné organizácie
Diakonhjemmet Rogaland Hogskole, Nórsko
Vysoká ľudová škola Vieback, Švédsko
Connection, Holandsko
Džerela, Kijev, Ukrajina
Help the Live, Tirana, Albánsko
Sandnes ProService, z Nórska
Farní charita Starý Knín (ČR)
Fachhochschule St Polten GmbH (AT)
Logos societa cooperativa (IT)
ÚP Chrudim (ČR)
RKW – Sachsen (D)
JINT, Salto iclusion Brusel
UILDM, Rím

