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1. Správa o činnosti Centra Rady pre poradenstvo v sociálnej práci
Centrum Rady pre poradenstvo

v sociálnej práci (ďalej

len RPSP)

poskytovala prevenciu a sociálne poradenstvo v roku 2007 na základe zmluvy č.
45/2007 podpísanej dňa 23.2.2007 o poskytnutí finančného príspevku subjektom
poskytujúcim sociálnu pomoc podľa § 71a písm. i) a § 85 ods. 3 zákona č.195/1998
Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, na úhradu nákladov za
sociálne služby, vykonávanie sociálnej prevencie a poskytovanie sociálneho
poradenstva. Centru RPSP, včítane pracoviska RPSP v Malackách, poskytol BSK
na rok 2007 finančný príspevok v sume: 760.000,- Sk.
a) Personálne zloženie Centra RPSP
V Centre Rady pre poradenstvo v sociálnej práci v Bratislave pracovalo v roku
2007, 6 sociálnych poradcov a :
Riaditeľ Centra RPSP a sociálny poradca: PhDr Slavomír Krupa PhD.
Ekonóm

Mária Belková

Sociálni poradcovia:

Mgr. Miroslav Cangár
Mgr. Katarína Zjavková
Mgr. Marcela Zacharová. M.Ed.
PhDr. Renáta Jamborová
Bc. Hana Štetinová

V roku 2007 sociálni poradcovia Mgr. Miroslav Cangár, Mgr. Katarína Zjavková,
PhDr. Renáta Jamborová a Mgr.Marcela Zacharová, M.Ed. ukončili dvojročný
supervízny výcvik v rozsahu 240hodín. V Centre RPSP pracujú

3 dobrovoľní

pracovníci.
b) Personálne zloženie pracoviska RPSP v Malackách bolo zastúpené:
riaditeľkou pracoviska Kristínou Lončekovou a Ing. Mgr. Karolom Hlavenkom (na
0,5 prac. úväzku). Podrobnejšie informácie sú uvedené v samostatnej časti tejto
správy o činnosti pracoviska v Malackách.
Všetci uvedení pracovníci (10 t. j. 8 pracovníkov z Centra RPSP a 2 pracovníci
z odbočky RPSP v Malackách) sa podieľali na poskytovaní sociálnej prevencie
a sociálneho poradenstva.
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c) Sociálna prevencia a (špeciálne) sociálne poradenstvo
Sociálna prevencia a (špeciálne) sociálne poradenstvo bolo poskytované:
- ambulantne v rámci Centra RPSP:
Pre klientov v nepriaznivej sociálnej situácii a ich príbuzných. O vedení
poradenstva boli vedené
poskytovanej

prevencie

k samostatnosti,

sociálnymi poradcami písomné
a sociálneho

posilňovanie

poradenstva

sociálnych

vzťahov

bolo

záznamy. Cieľom
vedenie

k príbuzným,

klientov

priateľom,

spolupracovníkom na pracovisku. Telefonicky a e-mailom boli poskytnuté služby
pre cca 200 klientov. 55tim

klientom sme poskytovali sociálne poradenstvo

dlhodobo.
- terénne v rámci Centra RPSP
Do tejto formy poradenstva boli zahrnutí klienti

z prevádzok sociálnych

služieb, kde sociálni poradcovia dochádzali. Takto vedené poradenstvo bolo
zamerané na:
a. individuálnych klientov, prípravu programov rozvoja osobnosti,
b. poradenstvo poskytované pre skupinu klientov
c. poradenstvo poskytované pre prevádzkovateľov.
V roku 2007 sme začali realizovať projekt „Zvyšujeme zamestnateľnosť
uchádzačov o zamestnanie so špeciálnymi potrebami v komunite“ podporeného
v rámci programu Európskej Únie NUTS II BRATISLAVA CIEĽ 3. V rámci tohto
projektu pracovníci RPSP poskytujú odborné sociálne poradenstvo klientom
v piatich zariadeniach v rámci BSK s cieľom pracovnej a sociálnej integrácie
klientov z týchto zariadení. Poradenstvo prebieha väčšinou v prostredí bežnej
komunity alebo v danom zariadení.
d) Programy zamerané na vzdelávanie sociálnych pracovníkov
Pracovníci

pobočky

vstupovali

do

programov

Centra

v Bratislave

zameraných na vzdelávanie pracovníkov v sociálnych zariadeniach. Tieto
programy sú popísané v kapitole o činnosti Centra.
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.
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e) Supervízia v zariadeniach sociálnych služieb v BSK
RPSP v priebehu roku 2007 realizovala supervíziu v štyroch zariadeniach
sociálnych služieb v Bratislavskom samosprávnom kraji – DSS Kampino, DSS
Integra, DSS Senec a DSS Báhoň. Cieľom supervízie bola analýza súčasnej
situácie a úrovne poskytovaných služieb v týchto zariadeniach a formulácia
odporúčaní pre rozvoj zariadenia v troch základných oblastiach:
- vo vzťahu ku klientom
- k zamestnancom zariadenia
- k manažmentu zariadenia.
Výsledkom

supervízií

bola

záverečná

správa

obsahujúca

analýzu

situácie

a odporúčania predložená BSK a samotnému zariadeniu.
f) Komunitné plánovanie sociálnych služieb v BA Staré mesto
Pracovníci rady sa podieľali na spracovaní stratégie rozvoja sociálnych služieb
pre seniorov v Bratislave a I. Staré mesto a to v spolupráci so zástupcami miestnej
časti, poslancami, vedúcimi pracovníkmi zariadení sociálnych služieb. Stratégie bolo
schválená

miestnym

zastupiteľstvom.

Súčasťou

spracovania

stratégie

boli

supervízne konzultácie v zariadeniach sociálnych služieb na území Starého mesta.
Bratislava Staré mesto prejavilo záujem o spoluprácu s Centrom rady pri príprave
komunitného plánu.
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2. Správa o činnosti pracoviska Rady pre poradenstvo v sociálnej práci v
Malackách
Pracovisko Rady pre poradenstvo v sociálnej práci v Malackách začala svoju
činnosti v auguste 2003 priamo v centre mesta Malacky.
a) Personálne zloženie pobočky
Na pracovisku pracovali v roku 2007 2 pracovníci a 1 dobrovoľník, z toho:
Riaditeľka pobočky: Kristína Lončeková - na základe mandátnej zmluvy
Administrátor a poradca: Ing., Mgr. Karol Hlavenka – 3,5 hod. prac. úväzok
Dobrovoľníčka:

Mgr. Stefani Nováková

- dobrovoľníčka

Všetci sociálni poradcovia majú ukončené vysokoškolské vzdelanie – smer
sociálna práca, Mgr. Stefani Nováková pracuje v sociálnom zariadení Dom
Svitania ako riaditeľka. Všetci pracovníci pobočky sa podieľali na poskytovaní
sociálneho poradenstva i sociálnej prevencie.
b) Sociálne poradenstvo a sociálna prevencia
Sociálne poradenstvo a prevencia boli poskytované priamo v pobočke
občanom z celého regiónu Záhoria a bratislavského kraja.
Pracovisko v Malackách je jediné svojho druhu v tejto lokalite. V rámci
sociálneho poradenstva a prevencie sme pracovali v prevažnej miere
s občanmi s postihnutím alebo ich rodinných príslušníkmi ako i občanmi
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 a prevenciu sme poskytovali

ambulantne

a opakovanie pre 18 klientov a terénne poradenstvo a prevenciu sme
poskytovali klientom z prevádzok sociálnych služieb, ako napr. Centrum na
podporu ľudí s mentálnym postihnutím v Malackách, n.o. Nezábudka v Turni,
Dom Svitania v Jakubove a pod. Poradenstvo a prevencia boli zamerané na
individuálny rozvoj osobnosti a na nácvik pracovných a sociálnych zručností.
Pobočka Malacky sa špecializuje na individuálne poradenstvo a prevenciu
v oblasti prípravy občanov s mentálnym postihnutím na voľný trh práce tak,
aby sa vyrovnali možnosti a šance na ich pracovné zaradenie. V roku 2007
sme pracovali so skupinou občanov s postihnutím z o.z. ZPMP Malacky (10
občanov).
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3. Správa o činnosti pracoviska Rady pre poradenstvo v sociálnej
práci v Leviciach
Pracovisko Levice poskytovalo v priebehu celého roka 2007 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. V druhej polovici roka sme v spolupráci so združením Návrat
realizovali program sanácie rodinného prostredia zameraný na rizikové rodiny,
resp. rodiny u ktorých sa vyskytli výchovné a iné závažné problémy, ktoré
vedú často k odňatiu dieťaťa z pôvodného rodinného prostredia.
V roku 2007 poskytlo pracovisko Rady v Leviciach 451 konzultácií.
Z toho bolo 251 osobných individuálnych konzultácií pre osoby so zdravotným
postihnutím, 130 kontaktov bolo uskutočnených telefonicky a 70 malo inú
formu ./ intervencia v škole, kontakt s lekárom, kontakt s prevádzkovateľom
bytu, sprevádzanie na úradné jednania a pod. /.
V roku 2007 sme sa SR

venovali aj prevencii najmä v práci so

seniormi. Uskutočnili sme 43 skupinových stretnutí, na ktorých sa zúčastnilo
približne 660 občanov.
Okrem
pracovisko

individuálneho
Rady

poradenstva

v Leviciach

na

týchto

a prevencie

participovalo

celoslovenských

aktivitách

a projektoch:
-

vzdelávanie pre pracovníkov BBSK

-

vzdelávanie pre pracovníkov UPSVaR - n.o. Samaritán v Martine

-

projekt Equal RPSP - Transformácia zariadení sociálnych služieb s cieľom

sociálnej a pracovnej integrácie ich obyvateľov.
-

Projekt Equal Socia - Zvyšujeme šance pre znevýhodnené skupiny

obyvateľov spoluprácou obcí a neziskových organizácii
-

Projekt JPD RPSP – Zvyšujeme zamestnanosť uchádzačov o zamestnanie

so špeciálnymi potrebami v komunite
-

Sprevádzanie

nórskych

partnerov

počas

medzinárodného

festivalu

tvorivosti a fantázie Jašidielňa 2007
-

OZ Návrat - Podpora obnovy rodinného prostredia u detí pre ktoré sa

vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí s sociálnej kurately
Pracovisko je organizačne zabezpečené troma pracovníkmi : Mgr. Tatiana
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Ivanická, Slávka Moravská a Mgr. Jozef Vetor.
Spolupráca
Pracovisko Rady v Leviciach spolupracuje s nasledujúcimi organizáciami:
OZ Návrat, Partnerstvo sociálnej inklúzie okresu Levice, OZ Romane Jíle , OZ
Miesto v dome Levice, ICM Levice, Pedagogická a sociálna akadémia Levice,
Samaritán Tekovské Lužany, Cirkev Bratská Levice,

Združenie na pomoc

ľuďom s mentálnym postihnutím v SR, Krízové centrum Slniečko Nitra,
DeD Levice, Detské centrum Levice.
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4. Rada pre poradenstvo v sociálnej práci v Žiline
Za činnosť pracoviska Rady v Žiline zodpovedá riaditeľka regionálnej pobočky
PhDr. Soňa Holúbková, ktorá je doposiaľ

jedinou zamestnankyňou

pracoviska. Riadiace a ekonomické centrum Rady sídli v Bratislave.
Pracovisko v Žiline poskytovalo v priebehu celého roka 2007 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 2007 poskytlo pracovisko Rady v Žiline 475 konzultácií. Z toho bolo
363

osobných

individuálnych

konzultácií

pre

osoby

so

zdravotným

postihnutím, 95 kontaktov bolo uskutočnených telefonicky, 12 malo písomnú
formu a 5 inú formu
/ intervencia v škole, návšteva zamestnávateľa, návšteva v domácnosti a pod./
V roku 2007 sme sa na základe rozhodnutia MPSVaR SR

venovali aj

prevencii a pripravili sme 405 rôznych akcií, na ktorých sa zúčastnilo približne
2500 občanov.
Okrem individuálneho poradenstva a prevencie participovalo pracovisko Rady
v Žiline na týchto celoslovenských aktivitách a projektoch:
¾

Vzdelávanie pracovníkov

vybraných DSS v rámci projektu EQUAL-

Transformácia DSS...
¾

Poskytovanie supervízie v rámci projektu EQUAL

¾

Poskytovanie supervízie pre iné organizácie – Dom sv. Kamila, Quip,

Nová nádej, Samaritán, Dom duševného zdravia, Chránené bývanie Trenčín,
¾

Účasť na nadnárodných stretnutiach s partnermi v projekte EQUAL

¾

Práca v SocioFóre

¾

Práca v klubových aktivitách s mladými ZPO

¾

Letné dialógy – stretnutie mladých ľudí s postihnutím a bez postihnutia

Bystrá v spolupráci so ZPMP SR
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¾

Príprava mladých ľudí s postihnutím na výmenu do Turecka, Poľska,

Belgicka
¾

Vzdelávanie pre nezamestnaných občanov – Martin

¾

Spolupráca na tvorbe PHSR v Žilinskom kraji

¾

Spolupráca v podpornom tíme integrovaného vzdelávania

¾

Spoluorganizovanie medzinárodného festivalu tvorivosti a fantázie

Jašidielňa 2007
¾

Spolupráca s organizáciou QUIP v Prahe na transformácii ZSS

¾

Spolupráca s NDS na hodnotení projektov

¾

Spolupráca s mestom Žilina na hodnotení projektov

¾

Spolupráca s NA Mládež v akcii na stratégii začleňovania všetkých

mladých ľudí
¾

Príprava a realizácia projektu Leonardo – prechod zo školy do

zamestnania pre občanov ZŤP
¾

Realizácia projektu prípravy klientov DSS na trh práce

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.
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5. Správa o činnosti pobočky Rady pre poradenstvo v sociálnej práci v
Banskej Bystrici
Za činnosť pracoviska Rady v Banskej Bystrici zodpovedá riaditeľka
regionálnej pobočky PaedDr. Adriána Maďarová. Ďalším zamestnancom je
Mgr. Peter Nahálka. Riadiace a ekonomické centrum Rady sídli v Bratislave.
Pracovisko

v Banskej

Bystrici

poskytovalo

v priebehu

roka

2007

poradenstvo občanom, ktorí sú odkázaní na sociálnu pomoc, prevažne
občanom so zdravotným postihnutím ale aj deťom so zdravotným postihnutím
a ich rodičom, starším občanom a priori aj právnickým osobám.

Našich

klientov sme explicitne oboznamovali o formách sociálnej pomoci, tak aby
implicitne čo najlepšie vyhovovali ich konkrétnej sťaženej situácii. V roku 2007
sme poskytli poradenstvo 319 odborných konzultácii z toho 138 klientom
sociálneho poradenstva a sociálnej intervencie. Forma poradenstva bola
poskytovaná individuálne, telefonicky a mailom.
Činnosť Rady bola zameraná na:
•

poskytovanie sociálneho poradenstvo rodičom detí, učiteľom, sociálnym
pracovníkom a mladým, starším občanom so zdravotným postihnutím
smerom k ich humanizácii, normalizácií a sociálnej integrácii (cez Návrat,
súkromná škola u Filipa, základná škola na Tatranskej ul.; IOM
medzinárodná organizácia pre migráciu, diplomatická misia OSN na
Slovensku, DSS Slatinka, DSS Pohorelská Maša, DSS Čeláre-Kirť, DSS
Kotva, DD Jilemnického v BB, Detské Integračné centrum v BB, Mestský
Úrad v BB, UPSVaR v BB, Vedecká knižnica v BB /Arteterapia/,
Kompa,

Dom

Matky

Terezy

v BB,

Agentúra

DS

podporovaného

zamestnávania v BB
•

špeciálnopedagogické poradenstvo a konzultácie deťom a dospelým so
znevýhodneného sociálneho prostredia a špecifickými druhmi zdravotného
postihnutia

•

individuálne poradenstvo a konzultácie prevádzkovateľom služieb, ktoré sú
integrované v komunite obce, mesta a podporným, svojpomocným
skupinám k legislatíve sociálnych služieb a správneho konania pri výkone
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DSS Pohorelská Maša, DDaDSS Bukovec, DDaDSS Luna, DS
Kompa
•

Poradenstvo a výkon v konaní – podnet na protest prokurátora - úspešný

•

právnickým

osobám

/konzultačná

a poradenská

činnosť

–

orgány

samosprávy a ZSS, pripomienkovanie návrhu nového VZN Mesta Banská
Bystrica – „o platení úhrad za poskytovanie sociálnych služieb“
•

príprava konferencie „Transformácia sociálnych zariadení na území BBSK“
EQUAL

•

lektorská činnosť /mikroregión Brezno: „Perspektívy ďalšieho vývoja
legislatívy komunálnych sociálnych služieb“/

•

vyhodnocovanie
zisťovania

a spracovanie

vzťahov

výstupov

a postojov

dotazníkov

pracovných

sociologického

kolektívov

troch

transformujúcich sa DSS k transformácii (pred a po vzdelávacích aktivitách
RPSP)
•

odborná stáž - Česká republika /Horní Poustevna, Letohrádok Vendula,
DSS Horní Bezdekov, Nový Knín/

•

odborná stáž - Nemecko GmbhH Unseburg, Lebenshilfe Boerdeland
(Pedagogical and Medical Day Care – Center for Treatment for Children
and People Who are in Need of Special Services

•

zahraničné aktivity. Hosťovská prednáška: Dr.BRULLE je vedúcim katedry
pedagogiky na WHEATON COLLEGE v Štáte Illinios v USA. Na Slovensku
bol na semestrálnom pobyte na Katedre Špeciálnej pedagogike na
Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Seminár mal
názov „Zamestnávanie ľudí s postihnutím“ /zúčastnení: BBSK, DSS
Kompa, DSS Symbia, DSS sv.Terézie, PdF UMB, EF UMB v BB/

•

sociálna prevencia, ktorá je vykonávaná formou spracovania a realizácie
plánov rozvoja osobnosti /individuálne programy osobnostného rozvoja/
a ich reintegrácia

•

poskytovanie

sociálneho

poradenstva

v prostredí

verejnej

správy

a samosprávy a to prípravou programov zameraných pre integráciu
občanov so zdravotným postihnutím: sociálne a preventívne programy pre
BBSK /akreditované kurzy: Individuálne programy rozvoja osobnosti
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a Vzdelávanie a výcvik pre pracovníkov v priamom kontakte s klientom
v predchádzaní a zvládaní agresívneho správania/
•

poskytovanie sociálneho poradenstva so zameraním na integráciu
zdravotne postihnutých občanov

v oblasti

terénnych

a komunitných

sociálnych služieb s cieľom vytvoriť zamestnanosť na trhu práce /Penzión/
•

projekty: Sára odbremeňovacie služby – pomoc rodinám – práca s
dobrovoľníkmi (Orange), Podajme si ruky (oblasť: Podpora a ochrana detí
a mladých

ľudí

s postihnutím,

Podpora

znevýhodnených

skupín

obyvateľstva – cez Nadáciu SPP), Chránené bývanie DSS Slatinka
(Nadácia SPP); JPD
•

rozpracované projekty:
- príprava pobočky RPSP v Brezne
- príprava projektu Penzión s podnikateľským subjektom v spolupráci:
RPSP BB, Ing. Mgr. Eva Lecká, Fondy Bratislava, MPSVaR
(Dr.Nádaždyová, Mgr. Brichtová), UPSVAR;

•

Chránené bývanie v BB /rokovania prebehli s DSS Horná Strieborná, DSS
Kompa/

•

Čeláre-Kirť – príprava supervíznych a vzdelávacích aktivít pre rok 2008

•

DD a DSS Slovenská Ľupča, Mgr. Hrašková /príprava vzdelávacích aktivít/

•

Mestský Úrad v Brezne – odbor školstva a sociálnych vecí/ rokovania
a podpísaná zmluva /spracovanie komunitného plánu 2007-2013/

•

pedagogická činnosť /odborné vedenie praktikantov PdF UMB, Katedra
sociálnej práce, záverečných a diplomových prác, PdF KU v Ružomberku,
Katedra sociálnej práce a Katedra špeciálnej pedagogiky/

•

spolupráca s miestnymi MVO – budovanie partnerstva /Budovcová, FSR/

•

médiá – Slovenský rozhlas, Lumen
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6. Správa o hospodárení Rady pre poradenstvo v sociálnej práci
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci v roku 2007 vykázala stratu vo výške
2,353.749,38 Sk. Jedná sa o neuhradené faktúry za rok 2007 vo výške 1,356737,10
SK, nevyplatené dohody vo výške 490.945.- SK, nevyplatené mzdy vo výške
269.852.- SK a uplatené odpisy majetku vo výške 287.452,50 Sk. Neschopnosť
uhradiť tieto záväzky malo za následok, že ako neuhradené
nemohli byť zúčtované do projektov a neboli v roku 2007 refakturované.
V roku 2007 pokračoval projekt EQUAL financovaný z Európskeho sociálneho
fondu. Pretrvávajúce problémy s jeho financovaním mali za následok, že projekt sa
nepodarilo ukončiť v pôvodnom termíne 30.6.2007 a boli sme nútení presunúť ho i do
roku 2008.
Od októbra 2007 sme začali s realizáciou projektu v rámci programu JPD.
Systém jeho financovania bol stanovený iba spôsobom refundácií. Nakoľko sme
nedostali refundácie z projektu EQUAL, neboli sme schopní predfinancovať si projekt
JPD, čím sme sa dostali do finančného

sklzu, čo malo za následok celkový

nepriaznivý hospodársky výsledok.
Dotácie z jednotlivých samosprávnych krajov – výšku jednotlivých dotácií
uvádzame vo výnosoch – v roku 2007 sme nedostali očakávanú dotáciu
z Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorá nám aspoň z časti financovala prevádzku
pobočky v Leviciach. Celá pobočka bola financovaná z vlastných zdrojov a projektov,
do ktorých táto pobočka vstupovala. Dotácie boli všetky zúčtované k 31.12.2007
a boli vyčerpané v plnej výške.
V roku 2007 sme nedostali očakávané dotácie na tlač časopisu Integrácia,
ktoré nám po iné roky poskytovalo MPSVaR v SR. Tak isto sme nedostali príspevok
na vzdelávanie, ktorý v roku 2006 predstavoval čiastku 400.000.- SK. Absencia
týchto finančných zdrojov skomplikovala tiež finančnú situáciu v organizácii. V roku
2007 sme boli preto nútení pristúpiť v riešeniu finančnej situácie a to formou
finančných výpomocí. Od Nadácie Krajina harmónie v Žiline si organizácia požičala
bezúročnú pôžičku vo výške 300.000.- SK a od Nadácie Socia bezúročnú pôžičku vo
výške 320.000.- SK.
Veríme, že v roku 2008 budeme schopní všetky naše záväzky vyrovnať
a projekty si ďalej predfinancovávať.
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Prehľad nákladov ukazuje Výsledovka za rok 2007:
Náklady
účet
501.
501.01
501.02
502.
502.01
511.
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
562
563.
568.
568.01
591

Názov
Spotreba materiálu
Občerstvenie k projektom
Kancelársky materiál
Spotreba energie
Plyn
Medzisúčet za skupinu 50
Opravy a udržiavanie
Cestovné
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Poštovné
Telefónne poplatky
Služby internetu
Nájomné
Ubytovanie k projektu
Medzisúčet za skupinu 51
Mzdové náklady
Dohody
Zákonné sociálne zabezpečenie
Zákonné sociálne náklady
Medzisúčet za skupinu 52
daň z nehnuteľnosti
Ostatné dane a poplatky
Medzisúčet za skupinu 53
Dary
Ostatné náklady na hospodársku
činnosť
Manká a škody
Medzisúčet za skupinu 54
Odpis drob.hmotný majetok
Odpis dlhodobý majetok
Odpisy k 021
Medzisúčet za skupinu 55
Platené úroky
Kurzové straty
Ostatné finančné náklady
Poistenie
Medzisúčet za skupinu 56
Splatná daň z príjmov z bežnej
činnosti
Medzisúčet za skupinu 59
NÁKLADY CELKOM

Typ
účtu
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

stav
33757,80
10639.71948,50
135932,10
15588.267865,40
21573,90
660632,06
6971.3223017,40
21796.179386,60
1108,50
314166.27286,60
4455938,06
1347169.1054478.479246.0
2880893.3190.1158,50
4348,50
5000.11068,40
357.16425,40
0
232936,50
54516.287452,50
45792.2800,10
16461,50
3996.69049,60
4822,97
4822,97
7986795,43

14

Prehľad výnosov ukazuje tabuľka výnosov 2007:
Výnosy
účet
Názov
602.
Tržby z predaja služieb
602.01 Integrácia a knihy
Medzisúčet za skupinu 60
648.01 Sponzorstvo
648.04 Dotácia VUC B.B.
648.05 Dotácia VÚC BA
648.13 Dotácia VUC Žilina
648.15 2% z dane
648.18 Projekt EQUAL
648.17 Projekt EQUAL - Socia
648.20 Grant EKOPOLIS
Medzisúčet za skupinu 64
662.
Úroky
668.
Ostatné finančné výnosy
Medzisúčet za skupinu 66
VÝNOSY CELKOM
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK

Typ
účtu
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

stav
850092.13800.863892.9000.529000.760000.156000.65924.3104546,72
117107,30
27000
4768578,02
403,10
172,93
576,03
5633046,05
- 2,353.749,38

Najväčším zdrojom príjmov bol príjmy z projektov a to vo výške: 3,248.654,02 SK a
dotácie vo výške 1,445.000.- Sk. Všetky dotácie boli zúčtované k 31.12.2007.
Projekty boli zúčtované k 31.12.2007, okrem projektu EQUAL, ktorý prechádza do
roku 2008 a končí dňom 30.6.2008.
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Prehľad výnosov
70

57,67%

60
50

Sponzorstvo
Tržby
Dotácie
Granty

40

25,65%

30
20
10

15,34%
1,34%

0

1

Oproti roku 2006 sa zvýšili tržby za vlastné výkony o 10%, znížili sa finančné
príspevky z projektov.

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

PS k 1.1.

Príjem

Výdaj

0.186,50
163,50

314875,50
1500.11900.-

252019,50
1673.12059,50

Zostatok
k 31.12.
62856.13,50
4.-

14.7627,47
0.964,50
470,50
3.324.12750,47

500.24020.85118,20
0.48129.0.486042,70

396.26444,04
79347,82
964,50
45477,50
0
418381,86

118.5203,43
5770,38
0.3122.3.324.80411,31
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Banky
Názov
BA860
BA966
BA345
BA178
BA882
BA442
Žilina
Levice 277
Levice 377
Malacky
B.B. 751
Spolu

PS k 1.1.
101363,44
-329,83
422.172,80
29191,82
-315,5
1317.1495,70
1300,70
463,08
847,97
135929,18

Príjem
4012163,32
850.1090461,70
782,20
2624388,17
820.156006,10
1,30
8001,80
49117,91
529007,89
8471600,39

Výdaj
3591843,60
520,17
1089732,60
1180.2415509,40
504,50
156695.348.1019.49106.528542.7835000,27

Zostatok
k 31.12.
521683,16
0.1151,10
-225.238070,59
0.628,10
1149.8283,50
474,99
1313,86
772529,30

Komentár
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci vedie podvojné účtovníctvo. Náklady i výnosy
sa sledujú podľa jednotlivých stredísk. Vzhľadom na množstvo dotácií a grantov boli
všetky finančné operácie účtované zdrojovo, t.z. sledovali sa v rámci jednotlivých
grantov a dotácií. Účtovníctvo bolo vedené v zmysle platných právnych predpisov.
K 31.12.2007 bola vykonaná riadna uzávierka dokladov a účtovníctva.
Strediská podchytené v účtovníctve:
Centrum Bratislava
Pobočka Levice
Pobočka Banská Bystrica
Pobočka Žilina
Pobočka Malacky
Pracovisko Košice – samostatná právna subjektivita – vedú si účtovníctvo
samostatne.
K 31.12.2007 sa vykonala inventarizácia všetkých účtov ako i fyzická inventúra
majetku.
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6. Správa o činnosti
práci v Košiciach

Pracovisko Rady pre poradenstvo v sociálnej

Pracovisko Rady pre poradenstvo v sociálnej práci v Košiciach ( ďalej RPSP )
je samostatnou organizačnou jednotkou s pôsobnosťou od 1.1.2001. Má troch
pracovníkov – sociálnych poradcov, externú ekonómku a 2 externých lektorov na
vzdelávacie aktivity, dve pracovníčky na aktivačných prácach. Riaditeľkou pracoviska
je PhDr. Judita Varcholová.
V roku 2007 sme okrem poskytovania sociálneho poradenstva pre hmotne
a sociálne núdznych občanov, zvýšenú pozornosť venovali prevencii.
a) Projekty
Pripravili sme preventívne vzdelávacie programy pre mladých ľudí ohrozených
sociálnou exklúziou, ktorých obsah sa premietol do nasledovných projektov :
Uchopme šancu (Nadácia otvorenej spoločnosti OSF, grantový program Bohatí
duchom)
- bol realizovaný v spolupráci s komunitnými centrami v Nálepkove a Rudňanoch
a Magistrátom mesta Košice. Zámerom projektu bolo aktivizovať vlastné schopnosti
a možnosti meniť svoju sociálnu situáciu prostredníctvom dlhodobej sociálnoedukačnej práce. Cieľovou skupinou boli obyvatelia rómskych osád, mladí
nezamestnaní ľudia s nízkou úrovňou vzdelania a mladé rodiny so školopovinnými
deťmi, komunitní pracovníci a terénni sociálni pracovníci, starostovia obcí.
Výstupom projektu boli novonadobudnuté sociálne zručnosti, posilnené sebavedomie
a sebaúcta, schopnosť riešiť problémové situácie, schopnosť aktívne spolupracovať.
Celkový počet účastníkov bol 30 v troch skupinách. Uskutočnilo sa celkovo 39
tréningových

stretnutí.

Rozvinul

sa

dialóg

a spolupráca

medzi

sociálnymi

pracovníkmi, starostami a občanmi v rámci komunitnej práce.
Realizovaný bol od decembra 2006 do septembra 2007
Správne vyštartovať do života - ako sa naučiť o sebe rozhodovať a za seba
zodpovedať (Nadácia detí Slovenska, grantový program Hodina deťom) V rámci 8.
ročníka projektu Hodina deťom bol navrhnutý projekt vyhodnotený za najlepší vo
východoslovenskom regióne a získal finančnú odmenu vo výške 50 000 Sk od
donora Slovenskej sporiteľne.
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Cieľom projektu je umožniť mladým ľuďom – odchovancom detských domovov
v Košickej Novej Vsi a Nižnej Kamenici a klientom DORKY na Hemernkovej ul,
v Košiciach ľahší štart do samostatného života podporou integrácie do prirodzeného
prostredia. Cieľovou skupinou boli mladí ľudia z DD a po odchode z DD od 16 do 25
rokov. Spolupracujúce organizácie DORKA, Úsmev ako dar a Gymnázium sv. T.
Akvinského. V roku 2007 sa zrealizoval tréning 16 dobrovoľníkov, 12 dobrovoľníkov
v roku 2008 pokračuje spolu s lektormi v projekte ďalej realizáciou tréningového
cyklu na rozvoj sociálnych a životných zručností pre mládež z DD. Tréningových
stretnutí sa zúčastňuje 15 – 20 chovancov DD.
Realizovaný od augusta 2007 do júla 2008
b) Vzdelávanie:
Sociálne poradenstvo (komerč.)
február – máj 2007 16 účastníkov
IPRO (komerč.)
marec
september

20 účastníkov
15 účastníkov

Preventívno – vzdelávací program pre pracovníkov v priamom kontakte
s klientom
(DSS Rakovec) 12 žien
marec- apríl
- neakreditované vzdel. (PSV- komunikácia)
Preventívno – vzdelávací program pre pracovníkov v priamom kontakte
s klientom
november- december
(DSS Domovina, n.o. Žehra Hodkovce) 15 účastníkov
október – november - neakreditované vzdel. ( PSV- komunikácia + základ k IPRO a
kvalite)
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Vzdelávanie pre komunitných pracovníkov a asistentov KP na území mesta KE
- subkontrakt v rámci projektu Pomôžme žiť ľuďom lepšie (Magistrát Mesta Košice,
FSR ESF, tréning sociálnych a odborných zručností komunitných pracovníkov
mesta),
október – november

14 účastníkov

neakreditované (PSV zamerané na komunikáciu, teambuilding + legislatíva v oblasti
soc.služieb)
c) Supervízia :
Supervízia bola poskytovaná priebežne v roku 2007 na základe objednávok
organizácií a to :
Návrat
Úsmev ako dar
DSS Rakovec
DSS Rožňava
d) Koncepčná práca :
Problém vysokej nezamestnanosti a chudoby ( najmä rómskej populácie ) v našom
kraji si vyžaduje už dlhší čas zvýšenú pozornosť. Boli sme oslovení Magistrátom
mesta Košice k spolupráci pri riešení stratégie boja proti chudobe a pripravili sme
štúdiu pre zahájenie partnerskej spolupráce mesta a 22 mestských častí na tvorbe
vyššie spomínanej stratégie s termínom realizácie do konca budúceho roka 2008.
e) Nadnárodná spolupráca :
V prvom polroku 2007 sme získali bližší kontakt s Nórskou spoločnosťou Sandnes
pro Service a.s., Je to „rastový podnik“, termín u nás podobný sociálnemu podniku,
ktorý v Nórsku zamestnáva sociálne znevýhodnených ľudí najmä zdravotne
postihnutých. Po dvoch návštevách našich nórskych priateľov na Slovensku vznikla
spolupráca na projekte Self support – podporná sieť pre samostatný život , ktorého
zámerom je umožniť mladým ľuďom z rizikových rodín a bez rodičovského zázemia (
v ústavnej starostlivosti ) ľahší štart do samostatného života a to :
•

prípravou a praktickým overením inovatívneho komplexného programu
prevencie od vyhľadávania a sanácie rodín a mladistvých, cez voľnočasové
aktivity a tréning na rozvoj sociálnych a životných zručností mladistvých,
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dlhodobé poradenstvo, pomoc pri riešení bývania, praktickú prípravu na
zamestnanie,

až

po

umožnenie

pracovného

uplatnenia

a

získania

konkrétneho zamestnania,
•

vytvorením regionálnej podpornej siete v Košickom kraji (osobitne okresoch
Košice a Košice okolie) zabezpečujúcej podmienky a prostredie na ich
dlhodobé sprevádzanie , podporu a stimuláciu ich ďalšieho rozvoja v procese
osamostatňovania.

Zriadenie alokovaného pracoviska v Michalovciach:
V mesiaci november 2007 bolo zriadené

alokované pracovisko Rady pre

poradenstvo v sociálnej práci Košice v Michalovciach so základným vybavením
interiéru nábytkom, PC, internetom a telefónom. Uvedené pracovisko vedie Mgr.
Jana Margová v kooperácii s externou spolupracovníčkou Ing. Lenkou Jackovou ,
ktorá je finančnou manažérkou projektu Self support.
V závere je možné konštatovať, že RPSP v Košiciach v roku 2007 rozšírila
svoju pôsobnosť okrem cieľovej skupiny zdravotne postihnutých občanov a seniorov
aj na dospievajúcu mládež v riziku sociálnej exklúzie vzhľadom na zvyšujúcu sa
akútnosť riešenia ich sociálnych potrieb v našom regióne.
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7. Medzinárodná spolupráca
Centrum RPSP od r. 1992 spolupracuje s Nórskou vysokou školou,
Diakonhjemmet Hoegskole Rogaland, kde v rámci bilaterálnej zmluvy študujú
slovenskí študenti.

12 študentov ukončilo bakalárske štúdium

a posledný dvaja

študenti ukončili štúdium v júny 2007. Spolupráca s Nórskou vysokou školou aj
naďalej bude pokračovať formou výmenných pobytov a prípravou otvorenia
vzdelávacieho programu tejto školy na Slovensku. Na základe poverenia
a v spolupráci Diakonhjemmet Hoegskole Rogaland sme rozšírili spoluprácu
s mimovládnymi organizáciami v Albánsku s tým cieľom, aby aj albánski študenti mali
možnosť študovať v Nórsku. Podpísali sme zmluvu o spolupráci s mimovládnou
organizáciou Help The Live v Tirane. Help The Live poskytuje sociálne služby pre
postihnuté deti. V roku 2005 sme túto spoluprácu rozšírili aj o mimovládnu
organizáciu na Ukrajine DJERELA.
Významným partnerom na medzinárodnej úrovni je už dlhodobo organizácia
Connection

–

Slovakia

z Holandska.

V priebehu

hodnoteného

obdobia

sa

pripravovali nové oblasti a spôsoby spolupráce.
V roku 2007 sme naďalej spolupracovali so zahraničnými organizáciami
v rámci projektu Equal Transformácia zariadení sociálnych služieb s cieľom sociálnej
a pracovnej integrácie ich obyvateľov: RKW Sachsen GmbH – Nemecko, Logos soc.
coop. – Taliansko, ÚŘAD PRÁCE – Česká republika, SFS Sozialökonomische
Forschungsstelle – Rakúsko. V rámci projektu EQUAL Zvyšujeme šance pre
znevýhodnené skupiny obyvateľov spoluprácou obcí a neziskových organizácií
spolupracujeme s talianskym konzorciom META z mesta Neapol. Tieto spolupráce
naďalej pretrvávajú.
V roku 2007 sme vstúpili ako partneri do nového medzinárodného projektu
podporeného v rámci iniciatívy Leonardo. Názov projektu je

„Asistencia mladým

ľuďom so zdravotným postihnutím pri ich prechode zo školy do pracovného života“
a jeho cieľom je otestovanie a zavedenie tréningového programu na vzdelávanie
profesionálov v oblasti prechodu mladých ľudí s postihnutím zo školy do pracovného
prostredia na Slovensku. V rámci tohto projektu RPSP spolupracuje s DSS
Mokrohájska a ďalšími zariadeniami a organizáciami na Slovensku a s Charitou
Viedeň, Rakúsko; Rytmus Praha, ČR; Racio Ľubľana, Slovinsko; Hand in Hand
Budapešť, Maďarsko.
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8. Záver
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci má sieť pracovísk v Slovenskej republike,
ktoré prispievajú k poskytovaniu pluralitných sociálnych služieb formou prevencie,
poradenstva, vzdelávania, monitoringov a programov zameraných na zvyšovanie
kvality. Centrum RPSP popri predloženej činnosti plnilo tiež úlohu metodického
usmernenia odbočiek v Žiline, v Leviciach, Banskej Bystrici a v Malackách. Centrum
koordinovalo prácu so samostatným pracoviskom RPSP v Košiciach. Rada
v súčasnosti na svojich pracoviskách v SR zamestnávala dve desiatky pracovníkov
– sociálnych poradcov. Máme vážny záujem prispievať k riešeniu sociálnej situácie
občanov,

ktorí

sa

nachádzajú

v nepriaznivých

situáciách.

V demokratických

podmienkach je práca neziskových organizáciách nepostrádateľná. Očakávame, že
verejná správa docení prínos Centra

RPSP pre riešenie sociálnych problémov

občanov v Bratislavskom samosprávnom kraji i v roku 2007.

V Bratislave 12.01.2008

PhDr. Slavomír Krupa PhD.
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