Rada pre poradenstvo v sociálnej práci
Františkánska 2, 811 01 Bratislava
Tel. 02 544 18 243, 02 546 41 878
Mail: radaba@rpsp.sk, www.rpsp.sk

Výročná správa za rok 2008

Úvod
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Rok 2008 bol jedným z významných a zároveň najnáročnejších rokov občianského združenia
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci (ďalej len Rada). Podmienky za ktorých uskutočňujeme
poslanie a ciele Rady pre poradenstvo v sociálnej práci

prostredníctvom projektov

v posledných

dvoch rokoch (2007, 2008) nás nútia venovať veľa úsilia zvládaniu administrácie projektov. Zdĺhavé
vybavovanie žiadosti ohrozuje priebeh už schválených projektov.
Dôvody, pre ktoré považujeme rok 2008 za významný pre Radu sú tieto:
•

zriadili sme na základe konzultácii

s Banskobystrickým samosprávnym krajom

novú

odbočku RPSP v Brezne, čím sa rozšírila sieť pracovísk (okrem centra v Bratislave
a pracoviska v Košiciach)odbočiek Rady z doterajších štyroch na päť, t. j v súčasnosti Rada
pôsobí na siedmych miestach. V odbočke Rady v Brezne nastúpila do pracovného pomeru
Mgr. Eva Jonisová, vzácna osobnosť a výborna odborníčka v oblasti špeciálnej pedagogiky
a sociálnej práce so špecializáciou pre prácu s telesne postihnutou mládežou.
•

spolupracovali sme na administratívnom ukončení projektu "Transformácia domovov
sociálnych služieb s cieľom sociálnej a pracovnej integrácie ich obyvateľov" , ktorý bol
realizovaný cez ESF,program EQUEL, v úzkej spolupráci s BBSK a ním zriadených
zariadení : DSS v Slatinke a DSS v Pohorelskej Maši.

•

Rada

v súvislosti

s projektom

transformácie

zariadení

sociálnych

služieb

v Banskobystrickom samosprávnom kraji a v DSS Slatinka a Pohorelská Maša vydala o
priebehu projektu publikáciu s rovnomenným názvom ako je názov projektu..
•

naplno prebiehala významná časť projektu, pod názvom „Zvyšujeme zamestnanosť
občanov so špecifickými potrebami v komunite“. ktorý sme ukončili 11. októbra 2008 v
spolupráci so zariadeniami Vstúpte v Malackách, Betánia v Senci, Prima v Bratislave, DSS
Gaudeámus a o. z. Votum v Devínskej N. Vsi.

•

Priebeh projektu zvyšovania zamestnanosti sme publikovali v odbornom časopise Rady
Integrácia č. 1 a č. 2/2008.

•

Tranformácia, deinštitucionalizácia a sociálna a pracovná inklúzia občanov so špeciálnymi
potrebami boli dôležité ciele RPSP, ktoré boli experimentálne overené v uvedených
projektoch.

V uvedených projektoch boli zapojené odbočky a Bratislavské a Košické

pracovisko.
•

Pracovisko RPSP v Košiciach bolo zapojené prostredníctvom MÚ Košice KSK do ďalších
strategicky významných projektov (viď správa Pracoviska RPSP v Košiciach).

Dôvodmi, prečo považujeme rok 2008 ako jeden z najťažších sú tieto:
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Autor úvodu PhDr. Slavomír Krupa, PhD.
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•

Máme dlhodobo (viac ako 12 mesiacov)
z vlastných prostriedkov do

nevyúčtované

náklady, ktoré

Rada vložila

projektu "Zvyšujeme zamestnateľnosť občanov so špecifickými

potrebami v komunite" Tieto okolnosti spôsobili, že sme len s najvyššou námahou plnili svoje
záväzky voči (interným a externým) pracovníkom.
Základnou činnosťou RPSP v roku 2008 bolo poskytovanie sociálneho poradenstva.
Poskytovanie sociálneho poradenstva bolo zazmluvnené s BSK pre centrum RPSP a odbočku RPSP
v Malackách, ŽSK pre odbočku RPSP v Žiline, KSK pre pracovisko RPSP v Košiciach a BBSK, ktoré
poskytlo finančný príspevok pre odbočku v Banskej Bystrici (ale nezohľadnilo náklady na vedenie
nového pracoviska rady v Brezne). Odbočke RPSP v Leviciach podobne ako v predchádzajúcich
rokoch, nebol priznaný finančný príspevok na sociálne poradenstvo od Nitrianského samosprávneho
kraja.
Významnou a najdôležitejšou funkciou centra RPSP je koordinácia a riadenie činnosti odbočiek
v Malackách, v Leviciach, v Žiline, v Banskej Bystrici a Brezne. Plnenie poslania odbočiek v oblasti
poskytovania sociálneho poradenstva bolo podmienená

uzavretím a obsahom zmlúv

vyšších

územných celkov s odbočkami Rady. V posledných rokoch, vrátane r. 2008 bolo centrum a odbočky
Rady kontrahované príslušnými vyššími územnými celkami do najrôznejších kontraktov (uvedených
konkrétne pri jednotlivých pobočkách).
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Samostatné pracovisko a centrum : Rada pre poradenstvo
v sociálnej práci, Františkánska 2, 811 01 Bratislava 2
V centre Rady pre poradenstvo v sociálnej práci v roku 2008 pracovali: Mária Belková, Mgr. Miroslav
Cangár, PhDr. Slavomír Krupa, PhD., Bc. Hana Štetinová, Mgr. Marcela Zacharová, Mgr. Katarína
Zjavková

Poradenstvo:
•
•
•

Sociálne poradenstvo /základné a špeciálne/ pre klientov BSK (Za rok 2008 pre 1024 klientov
z toho 207 v oblasti základného sociálneho poradenstva a 827 v oblasti špeciálneho
poradenstva).
Sociálne poradenstvo ako jedna z aktivít v rámci projektu Zvyšujeme zamestnanosť občanov
so špeciálnymi potrebami v komunite
Sociálne poradenstvo pre klientov, organizácie z iných samosprávnych krajov /mnohé
telefonicky, formou mailov/
o pre DSS Čeláre Kirť – S.Krupa a pracovníci pobočky v Banskej Bystrici
o pre DD a DSS Slovenská Ľupča, následné vzdelávanie pracovníkov a supervízia
organizácii
o pre DSS Slatinka – príprava projektu chránené bývanie

Tvorba vízii a strategických plánov
•

Návrh koncepcie rozvoja sociálnych služieb a s nimi súvisiacich služieb pre mestskú časť
Bratislava – Staré Mesto (s krátkodobou víziou do roku 2010 a s dlhodobou víziou do roku
2015) pre 3 skupiny : rodiny s deťmi, zdravotne postihnutí, sociálne neprispôsobiví

•

S. Krupa - členstvo v poradnom zbore BSK, členom pracovnej skupiny pre tvorbu Koncepcie
rozvoja sociálnych služieb pre BSK

•

S. Krupa – menovaný MPSVaR do Komisie pre overovanie spôsobilosti právnických
a fyzických osôb vykonávať sociálnu prevenciu a poskytovať sociálne poradenstvo

Projekty
Realizované:
•

máj, jún 2008 tvorba programu pre dve 30 členné skupiny komunitných pracovníkov z Katánie
/ITA/,

•

11.10 2008 ukončený projekt „Zvyšujeme zamestnanosť občanov so špeciálnymi
potrebami v komunite“
„Transition - Asistencia mladým ľuďom so zdravotným postihnutím pri ich prechode
zo školy do pracovného života“ /medzinárodný projekt v rámci programu Leonardo spolupráca ČR, Slovensko, Rakúsko, Nemecko/, za Slovensko spolupráca s ÚP v Martine
a s DSS Mokrohájska, 1 pracovník za RPSP a 1 za DSS Mokrohájska budú vyškolení
v ročnom akreditovanom kurze Clearing (Grant Leonardo)
„East to east : Partnership beyond Bordes Program“ (Grant Ekopolis) – projekt
spolupráce s českou organizáciou QUIP – Společnost pro změnu a ukrajinskou organizáciou
Coalition for the Rights of People with Disabilities

•

•

o

2

prvá časť projektu konferencia všetkých troch strán v Prahe zameraná na výmenu
príkladov dobrej praxe

Autor textu o centre Rady v Bratislave PhDr. Slavomír Krupa, Phd., Bc. Hana Štetinová
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o

druhá časť 3 dňové vzdelávanie českých lektorov pre slovenských a ukrajinských
účastníkov v Bratislave zamerané na plánovanie zamerané na človeka

časť 1 a 2 projektu je ukončená a zúčtovaná, výsledkom projektu bolo vytvorenie
spoločného portálu na zdieľanie príkladov dobrej praxe na www.kvalitavpraxi.cz
o

bola pripravená tretia časť projektu : vzdelávanie slovenských lektorov na Ukrajine
zamerané na Kvalitu v sociálnych službách

Podané:
•

31. 3. 2008 podaný projekt Joint degree v odbore sociálna práca v zdravotníctve – príprava
podmienok pre etablovanie nórsko – slovenského vysokoškolského študijného odboru:
sociálna práca v zdravotníctve na SAIA, projekt tvorený v spolupráci s Annou Chalachanovou
– interným vysokoškolským učiteľom Diakonhjemmet Hogskole v Oslo

•

podaný projekt na OSF na overovanie štandardov /spolupráca RPSP, ASSP, APZ, PDCS/

Konferencie
•

máj 2008 konferencia Transformácia zariadení sociálnych služieb, organizovaná BBSK

•

2. október 2008 Sme ďaleko či blízko k európskym štandardom?

•

4. november Konferencia iniciatívy spoločenstva EQUAL v SR

•

12 – 13 november 2008 konferencia Dni sociálnej práce

•

1 – 2 december Sharing of Best Practice in Individualization and Deinstitutionalization of
Serveces for People with Learning Disabilities

Odborné semináre pre pracovníkov:
•

28-29.4. 2008 Rela Chábová: Efektivní učení

•

17. 9. 2008 Soňa Holúbková : Prístup zameraný na človeka

•

6 - 8. 12. 2008 Rela Chábová, Kateřina Motyčková : Plánovanie zamerané na človeka

Zahraničná spolupráca
Česká republika:
spolupráca s organizáciou Quip – Společnost pro změnu
•

spoločne realizovaný projekt East to east,

•

dva semináre odlektorované českými lektormi,

•

zúčastnili sme sa so svojimi príspevkami na viacerých konferenciách, ktoré organizoval
český partner

Holandsko:
Spolupráca s organizáciou Connaction
•

začiatkom roka organizácia holandská organizácia Connaction poslala návrh projektu na
spoluprácu

5

•

november 2008 - 3 ľudia z Rady pre poradenstvo navštívili Holandsko – rokovanie
o ďaľšej spolupráci

•

individuálny holandský donor podporil projekt spolupráce Betánie Senec s ÚĽUV –om
pripravený RPSP

Ukrajina:
Spolupráca s organizáciou Coalition for the Rights of People with Disabilities
•

spoločné stretnutie v Prahe a Bratislave /6 ľudí z Ukrajiny/,
o

plánovanie ďalšej spolupráce,

o

výmena príkladov dobrej praxe,

o

vzdelávanie Plánovanie zamerané na človeka v Bratislave /preklad textov do
Ukrajinčiny/

Nórsko:
Spolupráca s nórskou vysokou školou Diakonhjemmet Hogskole v Oslo
•

14 – 18. 4. 2008 v Bratislave a Košiciach pobyt 27 pracovníkov z DHR

•

3 – 5. 9. 2008 – nórska skupina pracovníkov chránených dielní organizácie Sandnes ProService,a.s. navštívila Jašidielňu v Žiline medzinárodný festival tvorivosti a fantázie
mladých ľudí s postihnutím

•

podané 2 projekty na spoluprácu nórskej školy Diakonhjemmet Hogskole v Oslo
s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety (autor projektu za nórsku
stranu Anna Chalachanová)

Albánsko
Spolupráca s organizáciou Help The Life Association

Partneri v SR:
Najčastejšie sme v roku 2008 spolupracovali s týmito organizáciami: Bratislavský samosprávny kraj,
MÚ Bratislava – Staré mesto, Návrat o.z, Socio fórum, nadácia Socia, ďaľšie treťosektorové
organizácie: SPOSA, AOZPO, APZ, ASSP, SKCh, Ev. diakonia

Vzdelávania:
•

DSS Olichov „Individuálne plány rozvoja osobnosti“

•

DD a DSS Slovenská Ľupča „Systematické vzdelávanie“

•

DSS Čeláre Kirť – „Individuálne plány rozvoja osobnosti“

•

DSS Hrabiny
-

„Sociálno – psychologický výcvik“ 1. turnus pre pracovníkov
v priamom kontakte s klientom , 2. turnus pre technicko –
hospodárskych pracovníkov

-

„Komunikácia“ 1. turnus pre pracovníkov v priamom kontakte
s klientom , 2. turnus pre technicko – hospodárskych pracovníkov

•

Samaritán, n. o Martin „Systematické vzdelávanie pre pracovníkov v sociálnych
službách“, vzdelávanie pre opatrovateľky

•

pre VÚC BB –
-

Obrané techniky /2 skupiny pracovníkov/
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-

Individuálne plány rozvoja osobnosti /3 skupiny pracovníkov –
Banská Bystrica, Lučenec, Žiar nad Hronom/

•

Pre DSS Symbia Zvolen v DD Záhonok „Systematické vzdelávanie“ v rámci projektu
DSS Symbia

•

Pre DSS Slatinka Lučenec vzdelávanie a supervízia k prechodu 6 klientov do
chráneného bývania

•

V rámci projektu „Systém tréningu (praktického vzdelávania) manažérov chránených dielní
zamestnávateľov zdravotne postihnutých osôb v SR“ vzdelávanie „Manažment kvality –
zavádzanie systému kvality do praxe (pre sociálne služby)“

•

VŠ Z a SP sv. Alžbety „Sociálno – psychologické výcviky“ pre približne 30 skupín
študentov téma : Komunikácia, Sebapoznávanie

Supervízie zariadení sociálnych služieb:
•

pre BSK DD a DSS Stupava, DSS Plavecké podhradie, DSS Merema Modra, DSS
Rozsutec

•

pre DSS Slovenská Ľupča

•

pre DSS Čeláre Kirť

•

návšteva v DSS Slávnica

Publikačná činnosť
•

•

•

Začiatkom roka vyšla publikácia k už ukončenému projektu EQUAL : Transformácia
zariadení sociálnych služieb s cieľom sociálnej a pracovnej integrácie ich obyvateľov :
Slavomír Krupa a kol. : Transformácia domovov sociálnych služieb s cieľom
sociálnej a pracovnej integrácie ich obyvateľov – Publikácia o príprave nových
príležitostí pre ľudí so špeciálnymi potrebami, 2008, 198 s. ,Bratislava, ISBN: 978 – 80 –
970004 – 2 – 4
Integrácia 1 a 2 ako dvojčíslo a Integrácia 3 väčšina obsahu časopisov sa venuje
aktivitám a výsledkom projektu Zvyšujeme zamestnanosť občanov so špeciálnymi
potrebami v komunite /publikáciu plánovanú k tomuto projektu sa nám nepodarilo vydať
pre jeho oneskorené financovanie/
Publikácia – Slavomír Krupa a kol. : Kvalita sociálnych služieb v edícii Sociálne
podnikanie, vydala: Asociácia zamestnavateľov občanov so zdravotným postihnutím v SR,
ISBN: 978-80-89387-03-8
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Ekonomická časť správy 3
Zdôvodnenie hospodárskeho výsledku
I keď celkový hospodársky výsledok vykazuje vysoký účtovný zisk, na účte 385 evidujeme
nevyplatené finančné prostriedky z projektu JPD vo výške 5,211.029,80 SKK, ktoré organizácia
zúčtovala do výnosov na účet 648.21. Pred zaúčtovaním tejto sumy organizácia vykazovala 2 mil.
SKK stratu.
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci
List císlo: 1
Dátum tlace: 14.05.2009
A K T ÍV A
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
021
Stavby
1090326.00
022
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí
1018688.90
029
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
546493.20
081
Oprávky k stavbám
-218064.00
082
Oprávky k samostat.hnutel.veciam a k súboru.hnutel.vec.
-975242.80
089
Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku
-533893.20
211
Pokladnica
739539.95
213
Ceniny
95838.00
221
Bankové účty
720209.64
311
Odberatelia
30000.00
314
Poskytnuté preddavky
3000.00
381
Náklady budúcich období
34710.00
385
Príjmy budúcich období
5211029.80
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
aktíva celkom
7762635.49
PASÍVA
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
249
Ostatné krátkododbé financné výpomoci
4427106.00
321
Dodávatelia
193489.90
331
Zamestnanci
120387.00
336
Zúčtovanie s orgánmi sociál. zabezp. a zdravot.poistenia.
16594.00
342
Ostatné priame dane
392793.00
347
Ostatné dotácie
656450.08
413
Ostatné kapitálové fondy
1169748.61
429
Neuhradená strata minulých rokov
-2268490.86
431.
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK
3054557.76
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
pasíva celkom
7762635.49
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Autorky ekonomickej časti správy: Kristína Lončeková, Mária Belková
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NÁKLADY
ucet
501
502
511
512
513
518
521
524
538
543
545
548
551
563
568
591

nazov
Spotreba materiálu
Spotreba energie
Opravy a udržiavanie
Cestovné
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Mzdové náklady
Zákonné sociálne zabezpečenie
Ostatné dane a poplatky
Dary
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
Odpisy dlhodobého nehmot.maj. a dlhod. hmot. majetku
Kurzové straty
Ostatné finančné náklady
Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti
NÁKLADY CELKOM

daňové

nedaňové
92728,5
74261

22535,7

2417480,51

342363,16
2156
1855121,99
3147103
436936

2854
15000
14000
35
268246,9
3519,23
27921
23
0
2742615,34

5979669,65

VÝNOSY

602
648
662
663
668
688

Tržby z predaja služieb
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
Úroky
Kurzové zisky
Ostatné finančné výnosy
Ostatné mimoriadne výnosy

2742615,34

VÝNOSY CELKOM

2742615,34

9034227,41

0

3054557,76

8872278,11
306,5
10
982,8
160650

Hospodársky výsledok
Prehľad o výnosoch organizácie v podrobnom členení podľa zdrojov
ucet
648.01
648.04
648.05
648.13
648.14
648.18
648.19
648.20
648.21
648.22
648.23

nazov
Sponzorstvo
Dotácia VUC B.B.
Dotácia VÚC BA
Dotácia VUC Žilina
Dotácia Mesto Brezno
Projekt EQUAL
Projekt EQUAL - Socia
Grant Ekopolis
Refundácie JPD
Leonardo
Projekt QUIP

obrat_dal
zostatok
459649,4
459649,4
489000
489000
1250000
1250000
250000
250000
20000
20000
724894,78
724894,78
-2453
-2453
3000
3000
5451603,5
5451603,5
72902,93
72902,93
153680,5
153680,5
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Pohľadávky
Organizácia eviduje 1 neuhradenú faktúru na účte 311 vo výške 30.000.- SKK.
Na účte 314 je zaúčtovaná záloha3.000.- SKK poskytnutá na nákup. Táto bude zúčtovaná v januári
2009.
Na účte 381 evidujeme uhradené poistenie motorového vozidla vo výške 13.701.- SKK na obdobie
roku 2009 a poistenie zodpovednosti za škodu vo výške 3.996.- SKK taktiež na obdobie roku 2009.
Na účte 385 – príjmy budúcich období evidujeme pohľadávku v projektu JPD. Jedná sa o finančnú
čiastku vo výške 5,211.029,80.

Záväzky
Organizácia eviduje na účte 249 krátkodobé finančné výpomoci, ktoré boli použité na pokrytie
nákladov v projekte JPD vo výške 4,427.106.- SKK .
Organizácia eviduje na účte 321 záväzky voči dodávateľom vo výške 193.489,90 SKK. Jedná
sa o faktúry v prevažnej väčšine splatné v januári 2009.
Organizácia eviduje záväzky voči zamestnancom na účte 331 vo výške 120.387.- SKK splatné
v januári 2009.
Organizácia eviduje na účte 336 záväzky z odvodov vo výške 16.594.- SKK splatné v januári
2009.
Organizácia eviduje na účte 342 záväzky voči daňovému úradu vo výške 392.793.- SKK
splatné v januári 2009.
Na účte 347 sú evidované záväzky z projektov vo výške 656.450,08 SKK, ktoré budú
zúčtované v roku 2009.
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Samostatné pracovisko: Rada pre poradenstvo v sociálnej práci,
Zvonárska 23, 040 01 Košice 4
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,
ekonóma a administratívnu pracovníčku na čiastočný úväzok. Externých spolupracovníkov
a lektorov v počte 5. Riaditeľkou RPSP Košice je PhDr. Judita Varcholová.
V roku 2008 sme sa venovali okrem sociálnej prevencie a poradenstva taktiež aktivitám v rámci
vzdelávania, realizácii schválených projektov, spracovaniu koncepčných a strategických
materiálov v regióne KSK a medzinárodnej spolupráci.

V oblasti poskytovania sociálnej prevencie a poradenstva boli
zrealizované nasledovné aktivity :
1. Sociálno-preventívny program pre mládež ohrozenú soc. exklúziou
- Počet užívateľov : 258
- Počet organizačných stretnutí : 12
- Počet tréningových stretnutí : 13
- Termín realizácie: január až jún 2008
2. Program prevencie pre rizikovú mládež a spoluobčanov z málopodnetného prostredia
( KC s rómskou populáciou )
- Počet účastníkov : 297 opakovane
- Počet stretnutí : 11
- Termín realizácie : február, marec, máj
3. Odborné poradenstvo a sociálnoterapeutický program prevencie pre zdravotne
postihnutých klientov
- Počet užívateľov : 200
- Počet stretnutí : 10
- Termíny : február, marec, apríl 2008

Schválené projekty :
1.Správne vyštartovať do života – ako sa naučiť o sebe rozhodovať a za seba zodpovedať
(Nadácia deti Slovenska, grantový program Hodina deťom).Cieľom projektu je umožniť mladým ľuďom
– odchovancom detských domovov ľahší štart do samostatného života podporou integrácie do
prirodzeného prostredia. Projekt bol úspešne ukončený v júli 2008.
2.Self Support – podporná sieť pre samostatný život.
Projekt je podporený Blokovým grantom: Fond pre MVO na podporu sociálnej inklúzie na Slovensku (
2007-2010 ) z NFM, ktorého sprostredkovateľom je Nadácia Socia. Realizácia projektu bola zahájená
1.mája 2008 a ukončuje sa vo februári 2010. Projekt nadväzuje na výsledky práce v projekte Správne
vyštartovať do života a prináša komplexný pohľad na riešenie problémov rizikovej skupiny mládeže
bez domáceho zázemia - sprevádzanie vo všetkých oblastiach ich života t.j. bývanie, profesijná
príprava, práca, voľný čas, v trvaní dvoch rokov, až po ich úplné osamostatnenie sa a zaradenie do
spoločenského a pracovného života.
3.Vydávanie časopisu Integrácia.
Projekt získal podporu z MPSVaR SR. Do konca roka 2008 boli spracované, vytlačené a distribuované
tri čísla odborného časopisu Integrácia

4

Autorka časti o samostatnom pracovisku Košice: PhDr. Judita Varcholová
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Koncepčná a strategická práca :
1. Mesto Košice uzatvorilo kontrakt s RPSP Košice na spracovanie Stratégie práce mesta
Košice so sociálne vylúčenými občanmi a komunitami. Realizácia bola zahájená v júni
2008 s termínom ukončenia prác v apríli 2009.
2. Mesto Prešov uzatvorilo zmluvnú spoluprácu s pracovníkmi RPSP Košice na spoluprácu pri
spracovaní Komunitného plánu mesta Prešov.
3. Pre Úrad KSK bol spracovaný materiál v rámci aktualizácie Koncepcie rozvoja sociálnych
služieb : „ Optimalizácia siete soc. poradenstva a prevencie v KSK. „
V oblasti vzdelávania : sa košické pracovisko zapájalo do realizácie celoslovenských projektov
riadených z Centra RPSP Bratislava a prispievalo článkami do odborného časopisu Integrácia.

Medzinárodná spolupráca :
Nórsko – v rámci projektu Self Support prebieha nadnárodná spolupráca s organizáciou Sandnes
Pro-Service,a.s. v Nórsku pri zabezpečovaní profesionálnej prípravy rizikovej mládeže bez domáceho
zázemia z disfunkčých rodín a odchovancov detských domovov.
USA - v rámci tvorby spracovania stratégie práce mesta Košice s chudobnými ľuďmi a komunitami,
RPSP Košice nadviazalo spoluprácu so zástupcami organizácie Aha Procces - Ruby K.Payne, PhD,
a Philip E.DeVol. V spolupráci bola pripravená modifikácia modelu „Mosty z chudoby“ a inovatívneho
programu „Napredovanie“ na podmienky komunít mestských častí s cieľom udžateľnosti a prosperity
komunít
Na konci roku 2008 ukončilo svoju činnosť dislokované pracovisko v Michalovciach. Vzhľadom
k plánovaným zmenám Optimalizácie siete poradenských služieb v Košickom samosprávnom kraji nie
je dislokované pracovisko v Michalovciach udržateľné.
1. Dotácia VUC, KE - 500 000.
2. Grant NDS(hodina deťom) 110 000.3. Grant casopis Inetgrácia 150 000.4. Grant projekt Self suport 1 994 874,13.5. Príjmy za Vzdelávacie služby 473 100.-
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Ekonomická časť správy
SÚVAHA ku dňu: 31.12.2008

AKTÍVA
022
311
221
314

Samostatné hnuteľné veci a súbory
Pokladnica
Bankové účty
Poskytnuté preddavky

aktíva celkom

PASÍVA
321
331
342
379
431
pasíva celkom

1109
31
202
131
1473

Dodávatelia
Zamestnávatelia
Ostatné priame dane
Ostatné záväzky
Hospodársky výsledok

256
59
22
840
296
1473
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VÝSLEDOVKA RPSP KOŠICE
NÁKLADY
ucet
501
502
511
512
513
518
521
524
538
543
545
548
551
563
568
591

nazov
Spotreba materiálu
Spotreba energie
Opravy a udržiavanie
Cestovné
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Mzdové náklady
Zákonné sociálne zabezpečenie
Ostatné dane a poplatky
Dary
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
Odpisy dlhodobého nehmot.maj. a dlhod. hmot. majetku
Kurzové straty
Ostatné finančné náklady
Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti

daňové

NÁKLADY CELKOM

nedaňové
81

96
1640
319
2
1

10

0

2149

Tržby z predaja služieb
Úroky
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
Prijaté príspevky od iných organizácií
Prijaté príspevky od fyzickej osoby
Dotácia na prevádzku
VÝNOSY CELKOM

0

412
1
107
346
39
3857
4762

Hospodársky výsledok

0

2613

VÝNOSY

602
644
648
662
663
691

Prehľad o výnosoch organizácie v podrobnom členení podľa zdrojov
KOŠICE
ucet
nazov
obrat_dal
zostatok
648.04 Dotácia VUC KE
500000
489000
648.05 Dotácia NDS /Hodina deťom/
110000
110000
648.13 Grant Integrácia /časopis/
150000
150000
648.14 Grant projekt Self suport
1994874,13
1994874,13
648.18 Príjmy za Vzdelávacie služby
473100
473100
648 Spolu
3227974,13
3216974,13
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Pobočka: Rada pre poradenstvo v sociálnej práci,
Kukučínova 3 , 974 01 Banská Bystrica5
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.
Poradenstvo pokrývajúce celú škálu sociálnej sféry a súvisiacich oblastí bolo aj v roku 2008
nosným obsahom a zameraním činnosti pracoviska RPSP v Banskej Bystrici. Našich klientov sme
oboznamovali o formách sociálnej pomoci, tak aby implicitne čo najlepšie vyhovovali ich konkrétnej
sťaženej situácii. V roku 2008 sme poskytli poradenstvo 326 odborných konzultácii z toho 59 klientom
sociálneho poradenstva a sociálnej intervencie. Z hľadiska foriem poradenstva bol v roku 2008 patrný
nezvratný trend primárneho využívania elektronických komunikačných médií klientmi pred klasickou
formou priamej interakcie poradcu s klientom v priestoroch pracoviska poradenského subjektu. Pri
poradenstve sú stále viac využívané formy kontaktu a komunikácie e-mailom, chatom či mobilným
telefónom. Počet kontaktov s klientom realizovaných touto formou sa výrazne zvyšuje a u niektorých
klientov je niektorá z týchto foriem komunikácie pri poradenstve takmer každodenná a ide v nej viac
o kontakt a uspokojovanie individuálnej potreby samotnej komunikácie klienta než o riešenie
vlastného problému. Aj klasická forma poradenstva v priamej fyzickej interakcii so sociálnym klientom,
zvlášť poradenstvo fyzickým osobám – jednotlivcom a rodine bolo nutné prispôsobovať ich potrebám.
Čas výkonu poradenstva sa posúva buď do skorých ranných hodín alebo neskorých popoludňajších,
hlavne u zamestnaných klientov. Taktiež dochádza k zmene miesta, v ktorom sa poradenstvo
vykonáva, jeho ťažisko sa presúva z formálnych priestorov pracoviska Rady do domácností
a pracovísk klientov (s dôvodov problémov prerušiť pracovný čas na ich pracovisku, alebo nutnosťou
byť doma pri starostlivosti o člena rodiny alebo z dôvodu, že klient nie je priamo z miesta kde sa
pracovisko nachádza a musí cestovať a pod., čo je potrebné vo vzťahu ku klientom akceptovať),
alebo na iné, neformálne miesta.

I.
•

•

•

•

5

Poradenské aktivity :
poskytovanie sociálneho poradenstvo rodičom detí, učiteľom, sociálnym pracovníkom
a mladým, starším občanom so zdravotným postihnutím smerom k humanizácii, normalizácií
ich sociálneho prostredia a sociálnej integrácii cez Návrat, súkromnú škola u Filipa, IOM
medzinárodnú organizáciu pre migráciu, diplomatickú misiu OSN na Slovensku Mgr. Jana
Hrivnáková, DSS Slatinka, DSS Pohorelská Maša, DSS Čeláre-Kirť, DSS Kotva, DD
Jilemnického v BB, Detské Integračné centrum v BB, Mestský Úrad v BB (Ing. Mária Filipová),
UPSVaR v BB,
DS Kompa, Dom Matky Terezy v BB, Agentúru podporovaného
zamestnávania v BB
špeciálnopedagogické poradenstvo a konzultácie pedagógom, mladým ľuďom zo
znevýhodneného sociálneho prostredia a špecifickými druhmi zdravotného postihnutia (cez
Návrat, DIC, súkromná škola u Filipa; IOM medzinárodná organizácia pre migráciu,
diplomatická misia OSN na Slovensku Mgr. Jana Hrivnáková; Dom s. Alžbety (domov pre
osamelé matky s deťmi, stanica opatrovateľskej služby pre deti, krízové stredisko
/vypracovaná prípadová štúdia/);
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 verejnej správy DD a DSS Hronec, DD a DSS
Slovenská Ľupča, DSS Slatinka, DSS Pohorelská Maša, DDaDSS Bukovec, DDaDSS Luna,
DS Kompa
právnickým osobám /konzultačná a poradenská činnosť – orgány samosprávy a ZSS,
pripomienkovanie návrhu nového VZN Mesta Banská Bystrica – „o platení úhrad za
poskytovanie sociálnych služieb“, VZN mesta Brezno o úprave podmienok poskytovania
finančných prostriedkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately, VZN mesta Brezno o podmienkach poskytovania služieb v zariadeniach sociálnych

Autori časti o pobočke Banská Bystrica: PaedDr. Adriána Maďarová, Mgr. Peter Nahálka
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•
•

•

služieb a o výške a spôsobe úhrady za služby. O podmienkach poskytovania a o výške
a spôsobe úhrady za opatrovateľskú službu
sociálna prevencia, ktorá je vykonávaná formou poradenstva k spracovaniu a realizácii plánov
rozvoja osobnosti /individuálne programy osobnostného rozvoja/ a k reintegrácii osôb so
špeciálnymi potrebami.
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 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/

Okrem spomínaných poradenských činností vykonávalo pracovisko Rady v Banskej Bystrici aj
celý rad ďalších aktivít v súlade so štatútom Rady a jej pôsobenia. Všetky aktivity boli cieľovo
zamerané na rozvoj sociálnych služieb v teritóriu banskobystrického regiónu a jeho subrergiónoch.
Z foriem týchto aktivít dominovali komunitné aktivity a v ich rámci vytváranie partnerstiev, vzdelávacie
aktivity stimulujúce kvalifikačnú úroveň ľudských zdrojov pôsobiacich v rôznych profesiách v sociálnej
sfére, ako aj všetky úrovne sociálneho projektovania. Príjemcovia týchto foriem sociálneho
poradenstva sú prevažne právnické osoby s vlastnou subjektivitou (s výnimkou jednej oblasti
poradenských činností) a to poskytovateľské subjekty sociálnych služieb a samosprávne orgány obcí.
Poradenstvo v týchto oblastiach má viac systémový než prípadový charakter. Je však vo všetkých
formách a prípadoch nesporné, že svojím vecným obsahom ide o sociálne poradenstvo v oblasti
sociálnych služieb, ktoré tvorí kvantitatívne významnú časť objemu poradenských aktivít našej
organizácie, zvlášť pracoviska v Banskej Bystrici, Preto jeho je nevyhnutné k prezentovaniu celkového
obrazu o rozsahu i obsahu našej činnosti.

II.

Ďalšie činnosti a aktivity:

a) Koncepčná činnosť a sociálne plánovanie
•
•

Riadenie procesu prípravy a spracovania dokumentu Komunitného plánu rozvoja
sociálnych služieb mesta Brezna (2008 – 2013)
Účasť v riadiacej skupine a v pracovných skupinách prípravy a spracovania
Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb mesta Banská Bystrica

b) Projekty
•

•
•

•

Supervízia a vzdelávacie aktivity v Domove sociálnych služieb Čeláre – Kirť – projekt
prebiehal počas celého roka, začal sociologickým prieskumom stavu sociálneho
prostredia kolektívu zamestnancov, jeho vyhodnotením a definovaním problémov,
pokračoval sériou vzdelávacích aktivít zameraných na skvalitnenie poskytovania
sociálnych služieb a kvalifikačnej úrovne zamestnancov
Zvýšenie kvalifikácie a adaptability sociálnych pracovníkov – Projekt organizovaný
mestskými úradmi v Banskej Bystrici, Poprade a Prešove. Lektorská účasť na sérii 4
prednášok na tému: „Správne právo v systéme sociálnych služieb“
DD a DSS Slovenská Ľupča, Mgr. Hrašková /príprava vzdelávacích aktivít a supervízie/;
Účasť na projekte: „Vzdelávanie pracovníkov v Domove dôchodcov a domove sociálnych
služieb Slovenská Ľupča“ Prednášky na témy:
- „Vývoj sociálnych služieb – história, súčasnosť budúcnosť“
- „Sociálna komunikácia“
- „Metódy práce s klientom“
Realizácia organizačného a materiálno-technického zabezpečenia zriadenia nového
pracoviska Rady v Brezne
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c) Rozpracované projekty
•
•

Rámcový plán na poskytovanie sociálneho poradenstva (a výkon ostatných odborných
činností) v roku 2009
odborná pomoc pri zriaďovaní projektu „chráneného bývania“ v Banskej Bystrici
v spolupráci s BBSK a Domom z „Pasáže“

d) Publikačná činnosť
•

•

Organizačno-technické zabezpečenie prípravy publikovania Integrácie č. 3/2008 –
interdisciplinárny odborný časopis o inováciách riešení nepriaznivých sociálnych situácií
občanov:
- Príprava a spracovanie interwiev (s PhDr. Ing. Ivanou Kružliakovou, PhDr. Katarínou
Luptákovou)
Prírava a spracovanie odborného článku „Komunitné plánovanie – aktuálne poznatky
sociálnej praxe“
Spracovanie odborného článku : „Správne právo v systéme sociálnej pomoci“ do zborníka
Manuál sociálnej práce, vydalo Mesto Banská Bystrica, 2008

e) Pedagogická činnosť
•
•
•

f)

doktorandské trojročné štúdium PhD. na PdF UMB v Banskej Bystrici
vedenie prednášok a seminárov na PdF UMB v BB
odborné vedenie študentov pri písaní záverečných, bakalárskych a diplomových prác,
PdF UMB v BB, PdF KU v Ružomberku, Fakulta sociálnych vied v Bratislave, Katedra
ošetrovateľstva a sociálnej práce, Katedra sociálnej práce, Katedra sociálnej pedagogiky
a Katedra špeciálnej pedagogiky

Spolupráca s miestnymi MVO – budovanie partnerstva /Budovcová, FSR/
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Pobočka: Rada pre poradenstvo v sociálnej práci,
ČSAč. 5, 977 01 Brezno 6
Pracovisko v Brezne bolo slávnostne otvorené 11. 9. 2008 a poskytlo poradenstvo a konzultácie
občanom, ktorí sú odkázaní na sociálnu pomoc. Boli to prevažne rómovia, ale aj občania so
zdravotným postihnutím, to znamená dospelí, deti, ich rodičia a aj starší občania potrebujúci pomoc.
Klientov som oboznamovala o formách sociálnej pomoci, tak aby čo najlepšie vyhovovala ich
konkrétnej sťaženej situácii. Od septembra do konca decembra 2008 som poskytla 26 odborných
konzultácii. Forma poradenstva bola poskytovaná individuálne. Na odborné poradenstvo bol
využívaný e-mail aj telefón, počet kontaktov s klientom bol cez tieto média vysoký. ( Počty som si
nezapísala, čo teraz viem, že bola chyba.) Navštívila som 6 rómskych rodín, z toho jednu s občanom
ŤZP.
Činnosť Rady bola zameraná na:
o

etablovanie sa v okrese Brezno a jeho okolí ( Mestský úrad Brezno, obecné úrady
Podbrezová, Mýto pod Ďumbierom, Bacúch, Heľpa, Braväcovo, Vaľkovňa, Šumiac,
Pohorelská Maša, Valaská, Osrblie, Hronec, Pohorelá, Bystrá, Horná Lehota, Dolná Lehota,
Čierny Balog, Drábsko, Závadka nad Hronom, Telgárt, Polomka, Nemecká )

o

komunikácia, nadväzovanie kontaktov, príprava na spoluprácu s jednotlivými organizáciami
(Partnerstvo sociálnej inklúzie okresu Brezno, Prvá rozvojová regionálna a vidiecka agentúra
Brezno, Mestská organizácia pre zdravotne ťažko postihnutých v Brezne, Úrad práce soc.
vecí a rodiny, oddelenie sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately, referát
poradensko-psychologických služieb, Komunitné centrá v obciach Vaľkovňa, Polomka,
Valaská, Podbrezová, Závadka nad Hronom, Telgárt, Čierny Balog, Šumiac, Pohorelská
Maša, Heľpa, Hronec, Podbrezová, Komunitné centrum v Brezne, Centrum voľného času
v Brezne, Pedagogicko-psychologická poradňa v Brezne, DSS Kotva v Brezne, DD a DSS
Luna v Brezne, DSS Pohorelská Maša, DD a DSS Dubová, DD a DSS Hronec, DSS Dolná
Strieborná Banská Bystrica, DSS Drábsko )

o

poskytovanie sociálneho

poradenstva rodičom detí, učiteľom, občanom so zdravotným

postihnutím a ich rodičom ( Špeciálna Základná škola v Brezne, Špeciálna materská škola,
špeciálna základná škola, špeciálne stredné odborné učilište a Praktická škola vo Valaskej,
Súkromná pedagogická a sociálna akadémia EBG v Brezne, Mestská organizácia zväzu
ťažko zdravotne postihnutých )
o

špeciálno-pedagogické poradenstvo a konzultácie pedagógom ( ŠZŠ v Brezne, Súkromná
ped. a sociálna akadémia v Brezne )

o

spolupráca na projekte v ŠZŠ v Brezne ( poradenstvo rómskym rodičom )

o

konzultácie študentke 3.roč. sociálnej práce v Trnave ( Mária Ábelová )

o

Publikačná činnosť ( príspevok do Infobulletinu Partnerstva sociálnej inklúzie okresu Brezno
4/2008 )

6

Autorka časti o pobočke Brezno: Mgr. Eva Jonisová
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Pobočka: Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Predmestská 24 ,
010 01 Žilina 7
Za činnosť pracoviska Rady v Žiline zodpovedá riaditeľka regionálnej pobočky PhDr. Soňa
Holúbková, ktorá je jedinou zamestnankyňou pracoviska. Riadiace a ekonomické centrum Rady sídli
v Bratislave, Františkánska 2.
Pracovisko v Žiline poskytovalo v priebehu celého roka 2008 poradenstvo občanom, ktorí sú
odkázaní na sociálnu pomoc, prevažne občanom so zdravotným postihnutím, ich rodičom, starším
občanom a organizáciám, ktoré poskytujú sociálne služby a obciam. 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 2008 poskytlo pracovisko Rady v Žiline
421
konzultácií sociálneho
poradenstva. Z toho bolo 315 osobných individuálnych konzultácií pre osoby so zdravotným
postihnutím, 96 kontaktov bolo uskutočnených telefonicky, 4 písomne a 6 malo inú formu
/ intervencia v škole, návšteva zamestnávateľa, návšteva v domácnosti, prostredníctvom televízie
a pod. /.
V roku 2008 sme sa na základe rozhodnutia MPSVaR SR venovali aj prevencii a pripravili
sme 421 rôznych akcií, na ktorých sa zúčastnilo približne 1068 občanov.
Okrem individuálneho poradenstva a prevencie participovalo pracovisko Rady v Žiline na
týchto celoslovenských aktivitách a projektoch:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Vzdelávanie pre komunitných pracovníkov v sociálnej oblasti – Čadca, Turzovka,
Rabčice, Klokočov, Súľov – Hradná
Poskytovanie supervízie pre pracovníkov v sociálnej oblasti
Účasť na nadnárodných stretnutiach s partnermi v projekte Transition – prechod
študentov s postihnutím zo školy do práce
Práca v SocioFóre
Práca v klubových aktivitách s mladými ZPO
Letné dialógy – stretnutie mladých ľudí s postihnutím a bez postihnutia Bystrá
v spolupráci so ZPMP SR
Príprava dobrovoľníkov pre spoluprácu so ZPO
Pobyt so ZPO v Chorvátsku
Príprava mladých ľudí s postihnutím na výmenu do Portugalska, Grécka
Vzdelávanie pre nezamestnaných občanov – Martin
Spolupráca na tvorbe a monitoringu PHSR v Žilinskom kraji
Spolupráca v podpornom tíme integrovaného vzdelávania
Spoluorganizovanie medzinárodného festivalu tvorivosti a fantázie Jašidielňa
2008
Spolupráca s organizáciou QUIP v Prahe na transformácii ZSS
Spolupráca s NDS na hodnotení projektov
Spolupráca s mestom Žilina na hodnotení projektov
Spolupráca s NA Mládež v akcii na stratégii začleňovania všetkých mladých ľudí
Realizácia projektu prípravy klientov DSS na trh práce
Spolupráca na prechode občanov z DSS do chráneného bývania
Účasť na stretnutí o právach ZPO v spolupráci s Radou Európy
Prezentácia na človeka zameraného prístupu
Príprava informatívneho stretnutia o prechode na Euro s mestom Žilina a Dexia
bankou pre ZPO

Autorka časti o pobočke Žilina: PhDr. Soňa Holúbková
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•
•
•
•
•
•

Spolupráca s odborom školstva mesta Žilina na začlenenom vzdelávaní žiakov
so ZP
Podpora týždňa inklúzie – medzinárodnej akcie na podporu začlenenia detí a mládeže
do škôl a komunitného života
East to East projekt – výmena skúseností a vzdelávanie v spolupráci s českými
a ukrajinskými partnermi
Vzdelávanie pre pracovníkov v soc. oblasti o individuálnych plánoch rozvoja
Konzultácie ku komunitným plánom – Klokočov, Súľov – Hradná
Spolupráca a pripomienky k návrhu zákona o sociálnych službách

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.
Počas roka 2008 sme okrem Žilinského samosprávneho kraja a mesta Žilina spolupracovali aj
s mimovládnymi organizáciami, ktoré pôsobia v sociálnej oblasti , hlavne s občianskym združením
Návrat – podpora náhradnej rodinnej starostlivosti a sanácia rodín, Nadáciou Krajina harmónie –
príprava dobrovoľníkov a organizácia spoločných aktivít vo voľnom čase pre zdravých a zdravotne
postihnutých občanov, Agentúrou podporných služieb – poskytovanie služieb v zariadení chráneného
bývania, podpora samostatného bývania a chránených pracovných miest, 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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Pobočka: Rada pre poradenstvo v sociálnej práci,
A. Sládkoviča CK - JUNIOR , 934 80 Levice8
Pracovisko bolo v roku 2008 organizačne zabezpečené troma kmeňovými pracovníkmi :
Mgr. Tatiana Ivanická, Bc.Slávka Moravská a Mgr. Jozef Vetor, a jednou externou spolupracovníčkou
Mgr. Zuzanou Tordovou.
Pracovisko Levice poskytovalo v priebehu celého roka 2008 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 2008 poskytlo pracovisko Rady v Leviciach cca 250 konzultácií. Z toho bolo 180
osobných individuálnych konzultácií pre osoby v hmotnej a sociálnej núdzi, 30 kontaktov bolo
uskutočnených telefonicky a 40 malo inú formu ./ intervencia v škole, kontakt s lekárom, kontakt
s prevádzkovateľom bytu, sprevádzanie na úradné jednania a pod. /.
V roku 2087 sme sa SR venovali aj prevencii najmä v práci so seniormi. Uskutočnili sme
46 skupinových stretnutí, na ktorých sa zúčastnilo približne 644 občanov.
Okrem individuálneho poradenstva a prevencie participovalo pracovisko Rady v Leviciach na
celoslovenských aktivitách a projektoch:
-

vzdelávanie pre pracovníkov v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby v NSK ( DSS
Olichov) a BBSK ( DSS Slovenská Ľupča, DSS Hrabiny, DSS Čeláre, DD a DSS Žiar nad
Hronom, Lučenec, Banská Bystrica.)
Projekt JPD RPSP – Zvyšujeme zamestnanosť uchádzačov o zamestnanie so
špeciálnymi potrebami v komunite
Sprevádzanie nórskych partnerov počas medzinárodného festivalu tvorivosti a fantázie
Jašidielňa 2008
OZ Návrat - Podpora obnovy rodinného prostredia u detí pre ktoré sa vykonávajú
opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí s sociálnej kurately

Spolupráca
Pracovisko Rady v Leviciach v roku 2008 spolupracovalo s nasledujúcimi organizáciami:
OZ Návrat – terénna sociálna práca v rodinách, ktorej úlohou bola podpora obnovy rodinného
prostredia u detí pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí s sociálnej kurately
Partnerstvo sociálnej inklúzie okresu Levice – spolupráca pri realizácii aktivít projektu LPSI „ Druhý
impulz“ , úlohou pracovníkov RPSP LV bola identifikácia potrieb v oblasti sociálnych služieb v okrese
Levice ,
OZ Miesto v dome Levice – poradenstvo a supervízia pre pracovníkov a dobrovoľníkov združenia
pracujúcich so starými ľuďmi a s občanmi v sociálnej a hmotnej núdzi.
Samaritán Tekovské Lužany – skupinová muzikoterapia a individuálne rozhovory so seniormi
Krízové centrum Slniečko Nitra – individuálne poradenstvo pre obete domáceho násilia
DeD Levice – supervízia pre pracovníkov a manažment detského domova

8

Autor časti o pobočke Levice: Mgr. Jozef Vetor
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Pobočka : Rada pre poradenstvo v sociálnej práci,
Radlinského 1, 901 01 Malacky 9
Pobočka Rady pre poradenstvo v sociálnej práci v Malackách začala svoju činnosť v auguste
2003 .
Personálne zloženie pobočky
V pobočke pracovali v roku 2008 dvaja pracovníci :
Riaditeľka pobočky: Kristína Lončeková - na základe mandátnej zmluvy
Administrátor a poradca: Ing. Karol Hlavenka – 3,5 hod. prac. úväzok
Obaja 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. Poskytovali sme sociálne
poradenstvo v prevažnej väčšine občanom s postihnutím alebo ich rodinným príslušníkom ako
i občanom 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. V rámci špeciálneho poradenstva bolo
odkonzultovaných 150 hodín a základného poradenstva 32 hodín.
Hlavnou náplňou činnosti pobočky Malacky bola realizácia projektu: „Zvyšujeme
zamestnateľnosť uchádzačov o zamestnanie so špeciálnymi potrebami v komunite“. Projekt sa
uskutočňoval v neziskovej organizácii Vstúpte, n.o. v Malackách, Ul. 1. mája č.15. Pracovalo sa
s dvomi skupinami klientov, Projekt začal v júli 2007 a bol ukončený v októbri 2008.
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.

Supervízia Domovov sociálnych služieb pre VUC Bratislava
V roku 2008 sa p. Kristína Lončeková podieľala na supervíznych návštevách sociálnych zariadení
v rámci Bratislavského samosprávneho kraja.
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Autor časti o pobočke Malacky: Kristína Lončeková, Mgr. Karol Hlavenka
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