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Nádej znamená, že niečo má zmysel
nezávisle na tom, či to vyjde.
Václav Havel

Úvod
Rok 2014 bol po dvadsiatich troch rokoch fungovania Rady pre poradenstvo v sociálnej práci (ďalej RPSP, rada) jeden
z najnáročnejších z hľadiska finančnej udržateľnosti prevádzky organizácie. Banskobystricky samosprávny kraj (ďalej BBSK)
nemal záujem o uzavretie zmluvy na poskytnutie finančného príspevku pre špecializované sociálne poradenstvo na rok 2014
pre regionálnu odbočku RPSP v Banskej Bystrici a v Brezne. Bratislavský samosprávny kraj uzavrel s radou zmluvu
na poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva s takmer o 50% nižším finančným príspevkom ako v roku 2013.
Nepriznanie finančného príspevku zo strany BBSK a zníženie finančného príspevku zo strany BSK bolo neočakávané, neboli
sme na plánované kroky z VÚC upozornení. Na začiatku roku 2014 sme preto museli v priebehu niekoľkých týždňov prijať
nevyhnutné a nepríjemné organizačné opatrenia:
zrušili sme registráciu regionálnych odbočiek rady v Banskej Bystrici a v Brezne a tiež regionálnej odbočky rady
v Malackách,
z organizačných dôvodov sme boli nútení ukončiť pracovný pomer s pracovníkmi z regionálnej odbočky v Banskej
Bystrici, v Brezne (dvaja pracovníci), regionálnej odbočky v Malackách (jeden pracovník) a v Centre rady v Bratislave
(jedna pracovníčka) a znížiť pracovný úväzok jednému pracovníkovi.
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Ďakujeme našim pracovníkom Mgr. Eve Jonisovej (regionálna odbočka RPSP v Brezne), Mgr. Petrovi Nahálkovi
(regionálna odbočka RPSP v Banskej Bystrici), Ing. Mgr. Karolovi Hlavenkovi (regionálna odbočka RPSP v Malackách), pani
Márii Belkovej (Centrum rady v Bratislave) za prácu a spoluprácu v predchádzajúcich rokoch.
Nezmenená situácia oproti roku 2013 ostala v regionálnej odbočke RPSP v Žiline (PhDr. Soňa Holúbková, ktorá
pracovala po celý rok na dohodu o pracovnej činnosti), v regionálnej odbočke RPSP v Leviciach (Mgr. Jozef Vetor)
a v samostatnom pracovisku RPSP v Košiciach, ktoré prevádzkuje domov na pol ceste (PhDr. Varcholová so svojimi
spolupracovníkmi).
Hlavnou náplňou činnosti Centra rady a regionálnych odbočiek bolo poskytovanie špecializovaného sociálneho
poradenstva a vzdelávanie zamerané na zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov v zariadeniach sociálnych služieb. Bližší popis
poskytovaného špecializovaného sociálneho poradenstva uvádzame v samostatných správach Centra rady a regionálnych
odbočiek RPSP v Žiline a v Leviciach. Vzdelávacie programy boli realizované v Centre rady v Bratislave a v Prešovskom
samosprávnom kraji. Riaditeľka samostatného pracoviska v Košiciach realizovala pre Prešovský samosprávny kraj vzdelávanie
„Štandardizácia kvality v sociálnych službách“ (podrobný popis vzdelávania v Bratislave a v Košiciach je uvedený v správach
jednotlivých odbočiek).
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O NÁS
Občianske združenie Rada pre poradenstvo v sociálnej práci bolo zaregistrované na MV SR dňa 11.06.2001 pod evidenčným
číslom VVS/1-900/90-2900-3. Poslaním združenia je poskytovanie odbornej podpory a pomoci občanom v nepriaznivých sociálnych
situáciách a odborníkom pracujúcim v sociálnej oblasti a ovplyvňovanie systémových zmien smerujúcich k zvyšovaniu kvality života
ohrozených skupín občanov.
Medzi hlavné ciele združenia patria:
podpora a zlepšovanie kvality sociálnych služieb,
decentralizácia a transformácia sociálnych služieb,
rozvoj komunitných sociálnych služieb prevádzkovaných najmä neštátnymi subjektmi,
pomoc občanom v nepriaznivých sociálnych situáciách,
skvalitňovanie sociálnych služieb a sociálneho prostredia a to najmä pre občanov so zdravotným postihnutím a starších
občanov.
Naše poslanie a ciele napĺňame najmä prostredníctvom:
odborného vykonávania sociálnej prevencie, sociálnej rehabilitácie a poskytovania sociálneho poradenstva, supervízií
a monitoringov kvality sociálnych služieb, konzultácií a usmernení v súlade s poslaním a činnosťou združenia,
organizovania vzdelávaní, školení, seminárov, pracovných skupín a konferencií,
podávania návrhov a spracovávania projektových zámerov v súlade s poslaním a činnosťou združenia a i.
Najvyšším orgánom združenia je Plénum rady, ktoré sa schádza najmenej raz za rok. Volí spomedzi seba najmenej 7 členné
Grémium rady a Revíznu komisiu. Predseda rady je predsedom združenia a je volený Grémiom rady spomedzi jeho členov.
Štatutárnym zástupcom rady je riaditeľ.
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Predsedom rady je Mgr. Eva Krššáková. Členovia Grémia rady sú:
- Mgr. Pavol Kailing
- Prof. Ján Gabura CSc.
- Prof. Marta Horňáková PhD.
- Doc. PhDr. Mária Šmidová PhD.
- PhDr. Štefan Bugár, PhD, MBA
- MUDr Michaela Weidlichová PhD.
- PhDr Margita Janišová.
Zástupcom Revíznej komisie je Mgr. Martina Gymerská.
Riaditeľom rady je Doc. PhDr. Slavomír Krupa, PhD.
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci je sieťová organizácia, ktorá má okrem Centra rady v Bratislave a samostatného pracoviska
RPSP Košice, regionálne odbočky v Žiline a v Leviciach.
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Základný prehľad aktivít občianskeho združenia RPSP v roku 2014
Centrum rady v Bratislave
V roku 2014 v Centre rady v Bratislave pracovali Doc. PhDr. Slavomír Krupa, PhD. a Mgr. Hana Štetinová. V tomto roku sme
svoju činnosť zamerali na nasledujúce oblasti:

Špecializované sociálne poradenstvo
Špecializované sociálne poradenstvo bolo zamerané na osoby bez domova so zdravotným postihnutím, ľudí so zdravotným
postihnutím žijúcich v rodinách a osoby v nepriaznivých sociálnych situáciách z dôvodu straty zamestnania.
V roku 2014 sme poskytli v Centre rady 151 konzultácií so zameraním na základné sociálne poradenstvo a 233 sedení so zameraním
na poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva. Na základe odporúčania odboru sociálnych služieb Bratislavského
samosprávneho kraja sme neposkytovali špecializované sociálne poradenstvo pre krajom priamo zriadené organizácie sociálnych
služieb.
Vzdelávanie
Pracovníčka Centra rady v Bratislave Mgr. Hana Štetinová iniciovala, zabezpečovala a realizovala v roku 2014 šesť
vzdelávacích akreditovaných kurzov. Dva kurzy „Systematické vzdelávanie sociálnych pracovníkov v sociálnych službách“ (po 150
hodín) a štyri kurzy „Individuálne plány“ (50 hodín).
 Systematické vzdelávanie pracovníkov v sociálnych službách – prístup zameraný na človeka/RPSP Košice/
 Systematické vzdelávanie pracovníkov v sociálnych službách – prístup zameraný na človeka /BA/
 Individuálne plánovanie pre DSS Batizovce
 Individuálne plánovanie pre denné centrum Barlička Prešov
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Individuálne plánovanie pre denné centrum Vstúpte Malacky
Individuálne plánovanie pre DSS Rača a Dom tretieho veku so zameraním na prácu so seniormi

o
o
o
o

Ďalšie vzdelávacie aktivity organizované Centrom rady v tomto roku boli:
Seminár o agresívnom správaní a práci s ním pre DSS Stupava
Seminár o Prístupe zameranom na človeka pre OZ Dlaň v Lučenci
Facilitácia stáží pre pracovníkov sociálnych služieb vo vybraných zariadeniach komunitného typu
Poradenstvo k individuálnemu plánovaniu pre Arcidiecéznu charitu Bratislava

-

Cez projekt „New Paths to Inclusion Network“ sme realizovali:
3 dvojdňové vzdelávania o Plánovaní zameranom na človeka (ďalej PCP)
Diseminačný seminár o využívaní Plánovania zameraného na človeka pri budovaní komunitných služieb: Bratislava
Multiplikačné a diseminačné semináre k PCP: Bratislava - DSSpKM, Tvrdošín, Žilina
Stretnutie medzinárodnej profesijnej skupiny PCP v Olomouci: Seminár k zdieľaniu dobrej praxe
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Projekty
V priebehu roku 2014 dostali pracovníci RPSP ako fyzické osoby ponuku k uzavretiu dohody o pracovnej činnosti
s Implementačnou agentúrou pre operačný program zamestnanosť a sociálna inklúzia (IAZaSI) pri realizácii národného projektu
„Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb“. Na príprave uvedeného projektu sa v roku
2012-13 podieľala RPSP, ale k samotnej realizácii nebola nakoniec rada prizvaná. Po zvážení aktuálnej situácie okolo projektu sme sa
rozhodli ako fyzické osoby uzavrieť pracovný kontrakt a spolupracovať na realizácii deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb,
ktorý je dlhodobo jedným z cieľov rady.
Rada v roku 2014 realizovala projekt „Komunitné sociálne služby v Nórsku a na Slovensku – komparatívny pohľad“, ktorý
bol finančne podporený Fondom pre mimovládne organizácie v rámci finančného mechanizmu SHP, Program aktívneho občianstva
a inklúzie – Fond bilaterálnej spolupráce. V projekte boli zapojení manželia PhDr. Miroslav, Mgr. Lucka Cangárovci a Mgr. Denisa
Nincová. Výsledky projektu sú obsiahnuté v publikácii Else a Ema (nezávislý život v komunite), ktorú vydalo Centrum rady.
Rada sa ďalej spolupodieľa na európskom projekte „New Paths to Inclusion Network”, financovanom Európskou komisiou
v rámci programu celoživotného vzdelávania LEONARDO DA VINCI. Projekt je zameraný na budovanie medzinárodnej vzdelanostnej
komunity a zdieľanie dobrej praxe v oblasti Plánovania zameraného na človeka. Na základe realizácie tohto projektu rada
pokračovala ďalšími vzdelávacími aktivitami aj v roku 2014.
o Na jar bol ukončený základný vzdelávací kurz a jeho absolventi sa stali súčasťou medzinárodnej vzdelanostnej komunity.
o Zorganizovali sme seminár, ktorý mal charakter malej konferencie, kde naša zahraničná lektorka Julie Lunt prezentovala
pozvaným význam Prístupu zameraného na človeka pre budovanie komunitných služieb. Medzi pozvanými boli aj ľudia
z ministerstva a z VÚC.
o Absolventi kurzu viedli diseminačné semináre o Plánovaní zameranom na človeka vo svojich komunitách.
o Absolventi sa mohli zúčastniť medzinárodného stretnutia zameraného na zdieľanie dobrej praxe v Olomouci, zoznámiť sa
s českými kolegami, inšpirovať sa.
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Časopis INTEGRÁCIA
V roku 2014 získala rada z MPSVR SR grant na vydávanie časopisu INTEGRÁCIA, ktorým sme boli schopní pokryť výdaje
na grafiku a tlač. Rovnako ako minulý rok sme v roku 2014 vydali dve dvojčísla časopisu INTEGRÁCIA:
1. dvojčíslo (I-II/2014) bolo venované otázkam spojenými s pôsobením mimovládnych organizácií na Slovensku. Zaujímavými boli aj
články tematicky zamerané na vyšetrenia psychomotorického vývinu v systéme včasných intervencií, Národné priority rozvoja
sociálnych služieb na roky 2015-2020, formálne a neformálne dobrovoľníctvo na Slovensku a projekt Zdravé komunity.
2. dvojčíslo (III-IV/2014) bolo venované vzdelávaniu v sociálnej práci. Zaujímavými boli aj články tematicky zamerané na skúsenosti
s konceptom Bazálnej stimulácie, problematiku Alzheimerovej choroby, 7 princípov Univerzálneho navrhovania a precedens
českého súdnictva – ľudia majú právo na sociálne služby.
Na príprave obsahu časopisu spolupracovala Mgr. Lucia Cangárová (šéfredaktor, jazykový a štylistický korektor)
a do obsahu prispeli viacerí známi autori zo Slovenska a aj zahraničia – Lýdia Brichtová, Alžbeta Brozmanová Gregorová, Mária
Čunderlíková, Anna Chalachanová, Maroš Matiaško, Oľga Matušková, Denisa Nincová, Zuzana Pálošová, Věra Pokorná, Lea Rollová,
Boris Strečanský, Helena Woleková a ďalší.
V decembri 2014 rada podala projekt na MPSVR SR, v ktorom sa uchádza o podporu edičnej činnosti aj na rok 2015.
Poskytovanie supervízie
V roku 2014 sme poskytovali supervíziu pre tieto organizácie: DSS Prima, Dom tretieho veku, Arcidiecézna charita, DSS Stupava,
Individuálne supervízie pre pracovníkov sociálnych služieb, Domov dôchodcov Dubina.
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Regionálna odbočka RPSP v Žiline
Za činnosť pracoviska rady v Žiline zodpovedá riaditeľka regionálnej odbočky PhDr. Soňa Holúbková. Ekonomické centrum
regionálnej odbočky sídli v Bratislave. Pracovisko v Žiline poskytovalo počas celého roku 2014 poradenstvo občanom, ktorí sú
odkázaní na sociálnu pomoc, prevažne občanom so zdravotným postihnutím, ich rodičom 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 sme informovali
a sprevádzali tak, aby sa mohli sami rozhodnúť pre možnosť sociálnej pomoci, ktorá najviac súvisí s ich životnými podmienkami
a umožňuje ich aktívnu participáciu v komunite. V mnohých situáciách sme ich sprevádzali, aby dosiahli svoje stanovené ciele alebo
sme ich pripravovali na zvládnutie ťažkých životných situácií. Facilitovali sme skupiny rodičov aj samotné rodiny pri zlepšovaní
kvality života a pri zvládaní náročných životných situácií.
V roku 2013 poskytla regionálna odbočka v Žiline 400 konzultácií pre občanov so zdravotným postihnutím a ich rodiny,
facilitovali sme stretnutia pri tvorbe 10 individuálnych plánov pre ľudí s postihnutím a poskytovali sme supervíziu pre pracovníkov
6 zariadení sociálnych služieb.
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Regionálna odbočka RPSP v Leviciach
Pôsobnosť regionálnej odbočky RPSP v Leviciach je najmä v okrese Levice, Zlaté Moravce, Nitra.
Pracovník v Leviciach poskytoval v priebehu celého roka 2014 špecializované sociálne poradenstvo občanom v hmotnej a sociálnej
núdzi, ale aj organizáciám poskytujúcim sociálne služby. Počet klientov sa pohyboval od 36 do 48 mesačne. V roku 2014 bolo
poskytnuté poradenstvo celkom 474 klientom v hmotnej a sociálnej núdzi.
Pracovisko regionálnej odbočky RPSP v Leviciach v roku 2014 spolupracovalo s nasledujúcimi organizáciami:
o OZ Miesto v dome Levice – V rámci sociálnej práce a špecializovaného sociálneho poradenstva pracovník poskytoval základné
a špecializované sociálne poradenstvo pre klientov v hmotnej a sociálnej núdzi OZ Miesto v Dome, v priestoroch organizácie
a v teréne.
o Sposa Žilina – Poskytovanie supervízie (3x) pre dve pracovníčky a 3 x vedenie rodičovskej skupiny pre rodičov detí s autizmom.
o Diecézna charita Nitra – Detský charitný dom sv. Lujzy – Poskytovanie priebežnej skupinovej a individuálnej supervízie
pre vedúcu a pre pracovníkov Detského charitného domu sv. Lujzy.
o DD a DSS Žiar nad Hronom – Poskytovanie skupinovej supervízie pracovníkom (3 x).
o ZSS Centrum pomoci Šarovce – Skupinová supervízia pracovníčkam ZSS (3 x).
o DD a DSS Nádej Zlaté Moravce – Skupinová supervízia s pracovníkmi DSS (2x).
o Bonavita DSS Pohronský Ruskov – Poskytovanie skupinovej a individuálnej supervízie pre vedúcu a pre pracovníkov.
o OZ Pomôžme si – Poskytovanie supervízie pre vedúceho organizácie a pre dobrovoľníčky, a tiež poradenstvo a pomoc
pri realizácii projektových aktivít združenia.
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Samostatné pracovisko RPSP v Košiciach
V tomto roku sme svoju činnosť zamerali na nasledujúce oblasti:

Domov na pol ceste
Hlavným cieľom sociálnej služby je pripraviť mladých mužov do samostatného života v oblasti profesijnej prípravy,
zamestnávania a rozvoja kľúčových kvalifikácií, aby dokázali žiť hodnotný život. V areáli budovy na Zvonárskej ulici v strede mesta
máme dva byty. V jednom bývajú šiesti a v druhom štyria muži. Byty sú vybavené príslušným sociálnym zariadením a kuchynkou.
Koncom roka pribudli ďalšie priestory, ktoré sme interiérovo vybavili – spoločenskú miestnosť a kanceláriu. Sú umiestnené
na rovnakom poschodí s bytmi. Budova je kultúrnou pamiatkou, s priestrannými izbami, ktoré spája spoločný balkón. Ten sa stáva
najmä v lete príjemným miestom pri večerných debatách našej pospolitosti.
Každý z užívateľov sociálnej služby v priebehu roka 2014 navštevoval buď školu v rámci profesijnej prípravy, alebo pracoval
formou pracovnej zmluvy alebo dohody o vykonaní práce. Z 10-tich mladých dospelých 4 študovali na rôznych stredných školách
(Stredná technická škola Kukučínová, Konzervatórium, VŠ Sv.Alžbety.) Dvaja pracovali na trvalý pracovný pomer a pripravovali sa
na skoré zaradenie do pracovného a spoločenského života, čo sa koncom roka splnilo. Štyria pracovali brigádnicky, a zároveň
externou formou realizovali profesijnú prípravu. V rámci pracovnej terapie pod vedením tútora sa vykonávala praktická činnosť
rozvoja pracovných zručností v oblasti sebaobsluhy (upratovanie, varenie, nákupy, pranie, žehlenie, finančné plánovanie – peňažný
denník a i.). V oblasti remeselníckych zručností v spolupráci s dielňou Art Typ s.r.o. sa realizovala brigádnická činnosť.
V zariadení pracoval psychológ, ktorý okrem iného pomáhal chlapcom zvládať školské povinnosti a budovať osobnostnú
výbavu. Voľnočasové aktivity sa dotýkali najmä športovej činnosti, kultúrnych podujatí, výletov, výtvarných a tanečných krúžkov.
Traja odborní zamestnanci v pozíciách pracovný tútor, psychológ, sociálny pracovník sa venovali mladým mužom v potrebných
oblastiach podpory a pomoci individuálne podľa IPRO plánov v nasledovných oblastiach života: školská príprava, zamestnávanie,
pracovná terapia, sociálne poradenstvo, sprevádzanie pri vybavovaní administratívnych záležitostí.
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O riadenie organizácie, rozvoj a získavanie diverzifikovaných finančných zdrojov sa starala riaditeľka organizácie.
Ekonomické záležitosti mal na starosti externý spolupracovník ekonóm. Celkovo službu zabezpečovali 4 interní a jeden externý
pracovník s primeranou požadovanou kvalifikáciou.

Projekt „Správne vyštartovať do života – ako sa naučiť o sebe rozhodovať a za seba zodpovedať“.
V roku 2014 pokračoval projekt „Správne vyštartovať do života – ako sa naučiť o sebe rozhodovať a za seba zodpovedať“,
ktorý bol zahájený v septembri 2013 a končí v júni 2015. Cieľovou skupinou projektu sú mladí dospelí pred opustením detského
domova (ďalej DeD) a následným pobytom v Domove na pol ceste (ďalej DnPC). Hlavným cieľom projektu je príprava na život
v otvorenej spoločnosti. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je podpísaná s MPSVR SR, v zastúpení
Implementačnej agentúry MPSVR SR, Bratislava. Do odborných činností boli zapojení pracovníci na pozíciách:
 komunitné konzultantky – Mgr. Sovičová a Mgr. Kafková,
 pracovná koordinátorka – Mgr. Francanová,
 doučovateľka/tútorka – Mgr. Sovičová,
 lektorky – Mgr. Francanová a Mgr. Sovičová.
Pracovníci pracovali na základe dohôd o vykonaní práce a pracovných zmlúv na polovičné a čiastkové pracovné úväzky, čím
podstatne zvýšili úroveň podpory a pomoc pre užívateľov sociálnych služieb nielen v našom Domove na pol ceste, ale aj v ďalších
organizáciách, ktoré sú do projektu zapojené: DeD – Košická Nová Ves, DeD - Vyšná Kamenica, DeD –Snina, DnPC – Dorka,
Hemerkova 28; Košice, DnPC -Zvonárska 12 Košice, DnPC - Hniezdo, Relevant n.o. Prešov.
Projekt má 4 podaktivity, a to:
vyhľadávaciu činnosť vo vzťahu k deťom a mladistvým v ústavnej starostlivosti,
preventívnu činnosť pre deti a mladistvých – tréningové programy /víkendové pobyty/,
aktivizáciu v oblasti uplatnenia sa na trhu práce – doučovanie, pracovná koordinácia, kurzy,
budovanie podpornej siete pre systematickú prácu s cieľovou skupinou projektu na území Košice a okolie.
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Do projektu je celkovo zapojených 60 mladých dospelých, z toho 42 z DeD a 18 z DnPC. Na základe zmluvy o spolupráci
na projekte participuje 6 vyššie uvedených organizácií a Implementačná agentúra MPSVR SR. Napriek počiatočným ťažkostiam
projekt sa podarilo rozbehnúť, v roku 2014 prebiehal plynule a má predpoklad načas a úspešne ukončiť svoju realizáciu. Je prínosom
nielen v oblasti prevencie, ale aj v ďalšom procese prípravy uplatnenia sa mladých dospelých v otvorenej spoločnosti.

Vzdelávanie
V roku 2014 sa pozornosť v rámci vzdelávania sústredila na Prešovský samosprávny kraj (ďalej PSK).
Z úrovne Úradu Prešovského samosprávneho kraja (ÚPSK) došlo k dlhodobejšiemu kontraktu s RPSP Košice v rámci
vzdelávania pracovníkov sociálnych služieb v správe VUC Prešov. Vzdelávanie sa dotýkalo štandardizácie kvality sociálnych služieb
v zmysle zákona o sociálnych. službách v neskoršom znení a ich implementácie do praxe.
Celkovo boli zrealizované dva akreditované kurzy MPSVR SR:
• Systematické vzdelávanie pracovníkov v soc. službách v rozsahu 150 hodín pre riaditeľov soc. zariadení a pracovníkov ÚPSK
• Štandardizácia kvality v sociálnych službách v rozsahu 100 hodín pre stredný riadiaci manažment sociálnych zariadení.
Kurzy prebiehali v roku 2014 s presahom do prvého polroka 2015. Do kurzu bolo zapojených 27 zariadení sociálnych služieb
s počtom účastníkov 92 rozdelených do 5 skupín. Prekvapujúca bola takmer 100% účasť frekventantov kurzu počas dlhodobého
blokového typu vzdelávania. Bola to radostná a užitočná práca, pretože motivácia pracovníkov soc. zariadení bola prítomná
od začiatku a záujem rástol úmerne až do konca kurzu. Lektorský tím tvorili pracovníci RPSP Bratislava, Košice a MPSVR SR.
Z úrovne riaditeľov zariadení sociálnych služieb z miest východného Slovenska (Prešov, Poprad, Vranov nad Topľou,
Bardejov) vznikol kontrakt s RPSP Košice na spoluprácu v rámci akreditovaného vzdelávacieho kurzu „Systematické vzdelávanie
pracovníkov v sociálnych službách“ v rozsahu 150 hodín, ukončené certifikátom v prvom polroku 2014. Vzdelávanie prebiehalo
v zariadeniach sociálnych služieb vždy v inom meste, takže kurz splnil aj účel praktického stážovania v každom zo zariadení,
prehliadku priestorov, výmenu skúseností a dialóg s pracovníkmi. Vznikli nové pracovné vzťahy a priateľstvá do budúceho obdobia
vzájomnej spolupráce medzi zariadeniami. Lektormi boli pracovníci RPSP Bratislava, Košice a MPSVR SR.
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Hospodárenie Centra rady a regionálnych odbočiek RPSP v Žiline a v Leviciach
Hospodárenie (účtovníctvo, personálna agenda, mzdy) Centra rady a regionálnych odbočiek RPSP viedla pani Mária Belková.
Strediská evidované v účtovníctve:
 Centrum RPSP Bratislava
 Regionálna odbočka RPSP Levice
 Regionálna odbočka RPSP Žilina.
Pracovisko RPSP Košice má právnu subjektivitu, preto uvádzame správu o hospodárení za rok 2014 samostatne.
Regionálne odbočky rady v Banskej Bystrici, v Brezne a v Malackách boli pre nedostatok finančných prostriedkov zrušené.
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci hospodárila v roku 2014 (v zmysle Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov) s prostriedkami z príspevku vyšších
územných celkov a z vlastných prostriedkov – výnosov (tab. č. 3).
Účtovnú evidenciu viedla v systéme podvojného účtovníctva v rámci predpísaných zákonných noriem.
Do roku 2014 vstupovalo Centrum rady s finančnou rezervou 7.584,84 € z roku 2013 (tab. č.6 a tab. č.7).
Finančné príspevky z jednotlivých samosprávnych krajov pre regionálne odbočky RPSP boli poskytované na základe zmlúv medzi
radou a VÚC a ich výšku uvádzame vo výnosoch v roku 2014 (tab. č.1). Odbočka RPSP v Leviciach dostala v roku 2014 finančný
príspevok z Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorý bol pridelený od 01.01.2014, náklady odbočky RPSP v Leviciach boli vykryté
z týchto prostriedkov. Finančný príspevok z VÚC Žilina bol pridelený na celý rok a vykryl celkové náklady odbočky RPSP v Žiline.
Všetky finančné príspevky VÚC (Bratislava, Levice, Žilina,) boli riadne zúčtované k 31.12.2014 a boli vyčerpané v plnej výške
na 100%.
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Tab. č. 1: Prehľad finančných príspevkov pridelených na rok 2014 pre Centrum rady a regionálne odbočky RPSP z VÚC

Kraj

Počet pracovníkov

Výška finančného príspevku

VÚC Bratislava

3

12.447,72 €

VÚC Žilina

1

4.165,56 €

VÚC Nitra

1

8.298,00 €

SPOLU

5

24.911,28 €

Komentár k tab. č. 1: V tabuľke uvádzame výšku finančných príspevkov pre Centrum rady a regionálne odbočky RPSP z VÚC.
Z uvedeného je možné pozorovať, že kraje nemajú jednotný systém priznávania finančných príspevkov.
Tab. č. 2: Výsledovka za rok 2014

Účet

Názov

Typ účtu

501.01

Občerstvenie k projektom

N

38,02

501.02

Kancelársky materiál

N

286,39

502

Elektrická energia

N

1.939,63

502.01

Plyn

N

451,20

Medzisúčet za skupinu 50

Stav v €

2.715,24

511.

Opravy a údržba

N

0

512.

Cestovné

N

570,51

513.

Náklady na reprezentáciu

N

98,33

518.

Ostatné služby

N

7.684,93
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518.01

Poštovné

N

183,88

518.02

Telefónne poplatky

N

1.856,32

518.04

Nájomné

N

1.538,20

Medzisúčet za skupinu 51

11.932,17

521.

Mzdové náklady

N

16.888,71

521.01

Dohody

N

1.720,51

524.

Zákonné sociálne zabezpečenie

N

5.884,09

527.

Zákonné sociálne náklady

N

0

Medzisúčet za skupinu 52
532.

Cestná daň

24.493,31
N

Medzisúčet za skupinu 53
545.
546.

Ostatné pokuty, penále a úroky
z omeškania
Odpisy
pohľadávok

0
N

30,00

N

0

Medzisúčet za skupinu 54
551.

Odpis drobný hmotný majetok

0

30,00
N

Medzisúčet za skupinu 55

1.810,00
1.810,00

568.

Ostatné finančné náklady

N

406,26

568.01

Poistenie

N

181,60

Medzisúčet za skupinu 56
NÁKLADY CELKOM

587,87
41.568,59
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Komentár k tabuľke č. 2: Najvyššiu časť režijných nákladov rady tvorili mzdy, dohody a zákonné sociálne zabezpečenie – 24.493,31
€ (t.j. 58,90% z celkových nákladov rady za rok 2014). V poradí druhé najvyššie náklady rady boli vynaložené na služby a nájom –
11.932,17 € (t.j. 28,72 % z celkových nákladov).
Tab. č. 3: Celkový prehľad výnosov (vrátane finančných príspevkov VÚC)

Účet

Názov

Typ účtu

602.

Tržby z predaja služieb

V

Medzisúčet za skupinu 60

Stav v €
9.255,48
9.255,48

648.01

Sponzorstvo

V

1.558,45

648.04

Dotácia - projekty

V

12.606,76

648.05

Dotácia VÚC BA

V

12.447,72

648.13

Dotácia VUC Žilina

V

4.165,56

648.26

Dotácia VUC Nitra

V

8.298,00

648.15

2% z podielu daní

V

447,39

Medzisúčet za skupinu 64

39.523,88

662.

Úroky

V

-0,12

668.

Ostatné finančné výnosy

V

211,10

Medzisúčet za skupinu 66
VÝNOSY CELKOM

210,98
48.990,34

Komentár k tab. č. 3: Výnosy za rok 2014 spolu s finančnými príspevkami VÚC boli 48.990,34 €, t.j. o 7.421,75 € vyššie, ako boli
skutočné náklady rady na prevádzku. Rozdiel medzi nákladmi a výnosmi (tab. č. 6 a tab. č. 7).
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Graf. č. 1: Prehľad výnosov rady za rok 2014

Komentár ku grafu č. 1: Z celkových príjmov rady tvorí 76,60 % dotácia – finančný príspevok z VÚC. Druhým príjmom boli tržby –
vlastné finančné zdroje 18,20 %, ktoré RPSP získala vlastnou aktivitou poskytovaním vzdelávania a supervízie. Pomerne nízky výnos
(1%) získala rada z 2% dane fyzických a právnických osôb a ostatné finančné výnosy tvorili (3,20 %).
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Tab. č. 4: Súvaha k 31.12. 2014 – Aktíva

Účet

Názov

Typ účtu

Stav v €

021

Stavby

A

36.192,19

022

Samostatné hnuteľné veci a súbory

A

33.814,28

029

Ostatný dlhodobý hmotný majetok

A

18.516,24

081

Oprávky k stavbám

A

-18.097,20

082

Oprávky k samostatným hnuteľným veciam A

-33.814,28

089

Oprávky k ostatnému dlhodobému
hmotnému majetku
Medzisúčet
za triedu

A

-18.516,24

211

Pokladne

A

315,56

221

Bankové účty

A

7.976,70

18.094,99

Medzisúčet za triedu

8.292,26

311

Odberatelia

A

716,00

315

Ostatné pohľadávky

A

299,20

Medzisúčet za triedu
Aktíva celkom

1.015,20
27.402,45
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Tab. č. 5: Súvaha k 31.12. 2014 – Pasíva

Účet

Názov

Typ účtu

321

Dodávatelia

P

1.468,66

331

Iné záväzky spolu

P

4.968,98

Medzisúčet za triedu

Stav v €

6.437,64

428

Nevysporiadaný výsledok hosp. z min. rokov P

431

Hospodársky výsledok

P

13.543,06
7.421,75

Medzisúčet za triedu

20.964,81

Pasíva celkom

27.402,45

Tab. č. 6: Prehľad pohybov finančných tokov - Cash flow – Pokladne

PS k 1.1.2014 v €

Príjem v €

Výdaj v €

Bratislava

360,37

5409,67

5721,05

Zostatok v €
k 31.12.14
48,99

B. Bystrica

34,00

0,00

0,00

34,00

126,42

0,00

0,00

126,42

USD

100,00/70,26

0,00

54/37,94

46/32,32

CZK

35,00/1,28

0,00

35,00/1,28

0,00

592,33

5409,67

5760,27

241,73

Názov

Levice

Spolu

Výročná správa občianskeho združenia Rada pre poradenstvo v sociálnej práci za rok 2014
Tab. č. 7: Prehľad pohybov finančných tokov - Cash flow – Banky

BA 860

0,12

4.169,58

4.168,60

Zostatok v €
k 31.12. 2014
1,10

BA 345

0,68

16.260,13

16.259,10

1,71

BA 882

6.052,99

18.870,29

17.808,36

7.114,92

907,59

50,12

85,80

871,91

0,62

0,00

18,16

-17,54

30,51

8.378,04

8.403,95

4,60

6.992,51

47.728,16

46.743,97

7.976,70

Názov

Levice 377
B.B. 751
Levice 834
Spolu

PS k 1.1. 2014 v €

Príjem v €

Výdaj v €

Komentár k tab. č. 4, 5, 6, 7: Rada pre poradenstvo v sociálnej práci vedie podvojné účtovníctvo. Náklady i výnosy sa sledujú podľa
jednotlivých stredísk. Vzhľadom na jednotlivé dotácie a vzdelávanie boli všetky finančné operácie účtované zdrojovo, to znamená
sledovali sa v rámci jednotlivých vzdelávaní a dotácií.
Účtovníctvo bolo vedené v zmysle platných právnych predpisov. K 31.12.2014 bola vykonaná riadna uzávierka dokladov
a účtovníctva.
Zostatok na účte rady k 31. 12. 2013 (6.052,99) je finančná rezerva, s ktorou vstúpila RPSP do roku 2014.
K 31.12.2014 sa vykonala inventarizácia všetkých účtov ako i fyzická inventúra majetku.

Vážime si pomoc všetkých, ktorí podporili aktivity nášho občianskeho združenia Rada pre poradenstvo v sociálnej práci
v roku 2014 sponzorskými darmi, dobrovoľnou prácou, finančnými darmi, dotáciami a grantmi.

ĎAKUJEME 

