RADA PRE PORADENSTVO V SOCIÁLNEJ PRÁCI
Františkánska 2, 811 01 Bratislava

VÝROČNÁ SPRÁVA
ZA ROK 2015
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Slovo na úvod z centra RPSP
(Doc. PhDr. Slavomír Krupa, PhD.)

Rok 2015 je už v poradí dvadsiatym štvrtým rokom existencie Rady
pre poradenstvo v sociálnej práci (ďalej RPSP alebo „Rada“).
Dlhodobým cieľom RPSP je programovo prispievať k reforme a transformácii
sociálnych služieb, k zvýšeniu kvality poskytovaných sociálnych služieb
v Slovenskej republike s cieľom posilnenia sociálnej pozície osôb, ktoré sú
na tieto služby odkázané.
Jednou z odborných aktivít, ktorú „Rada“ poskytovala v zmysle zákona
o sociálnych službách, je akreditované špecializované sociálne
poradenstvo. Pracovníci RPSP poskytovali sociálne poradenstvo
ambulantnou a terénnou formou na základe zmluvy so samospráívnymi
krajmi v Slovenskej republike.
Nie všetky samosprávne kraje mali záujem poskytovanie špecializovaného
sociálneho poradenstva. RPSP poskytovala špecializované sociálne
poradenstvo pre Žilinský samosprávny kraj, ktorý poskytol miestnej odbočke
finančný príspevok na 0,5 p. ú. sociálneho poradcu (PhDr. Soňa Holúbková),
v Nitrianskom samosprávnom kraji, ktorý poskytol miestnej odbočke
„rady“ finančný príspevok na 1 p. ú. sociálneho poradcu (Mgr. Jozef Vetor)
a v Košickom samosprávnom kraji, ktorý poskytol samostatnému pracovisku
RPSP v Košiciach, finančný príspevok na prevádzku Domova na pol ceste.
Zmluva pre poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva nebola
uzavretá s Bratislavským samosprávnym krajom a Centrom Rady pre
poradenstvo v sociálnej práci.
Centrum Rady pre poradenstvo v sociálnej práci poskytovalo odborné
sociálne služby formou dobrovoľníctva (Doc. PhDr. Slavomír Krupa, PhD.,
Mgr. Hana Štetinová, Mgr. Lucia Cangárová, PhDr. Miroslav Cangár, PhD.).
Z uvedených dôvodov Výročná správa na r. 2015 obsahuje správy o činnosti
a hospodársku správu z:
Regionálnej odbočky RPSP v Leviciach
Regionálnej odbočky RPSP v Žiline

Samostatného pracoviska RPSP v Košiciach
Centrum Rady pre poradenstvo v sociálnej práci teda predkladá sumárnu
hospodársku správu za regionálne odbočky RPSP v Leviciach, v Žiline.
Samostatnou časťou správy za r. 2015 je Výročná správa samostatného
pracoviska RPSP Košice (správa o činnosti a hospodárska správa).
Centrum RPSP na základe zmluvy a poskytnutia finančného príspevku
MPSVaR SR vydalo dve dvojčísla odborného časopisu INTEGRÁCIA.
Nosnou témou prvého dvojčísla bolo podporované zamestnávanie, ktorému
sme sa venovali veľmi podrobne, od vymedzenia základných pojmov až po
možnosti a trendy v zamestnávaní na otvorenom trhu práce, a to nielen
na Slovensku ale aj v zahraničí. Toto dvojčíslo sme zostavili v spolupráci
s pani PhDr. Vierou Záhorcovou, PhD. zo Slovenskej únie podporovaného
zamestnávania. Nosnou témou druhého dvojčísla bolo prepájanie sociálnej
a zdravotnej starostlivosti u nás (obsahovo okrem iných aj problematika
včasnej intervencie, deinštitucionalizácie v nádväznosi na kvalitu
poskytovaných služieb, utečenecká téma a interkultúrna komunikácia).
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Spolupracovali sme s domácimi ale aj zahraničnými odborníkmi, v snahe čo
najlepšie pokryť sledovanú tému.
V decembri roku 2015 sme podali žiadosť o dotáciu na edičnú činnosť aj na
rok 2016.
V rámci základného poslania organizácie, RPSP spolupracovala
s vysokou školou Vitenskapelige Hǿgskole, Sandnes v Nórsku
a s viacerými slovenskými organizáciami, predovšetkým: Nadácia
SOCIA, Slovenská únia podporovaného zamestnávania, CEDA –
Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania STU,
Fakultou sociálnych vied a zdravotníctva KF v Nitre.
Centrum rady plánuje v r. 2016 odborne a metodicky podporovať pracovníkov
v samostatnom pracovisku RPSP v Košiciach a v regionálnych odbočkách
rady v Žiline a v Leviciach.

V priebehu roka, v spolupráci s domácimi a zahraničnými odborníkmi
pripravujeme sériu odborných seminárov k aktuálnym témam sociálnej
práce, sociálnych služieb.
Na základe objednávok zariadení sociálnych služieb v Slovenskej republike
budeme podľa personálnych možnosti Rady poskytovať vzdelávanie a
supervíziu pre pracovníkov v sociálnych službách.
Predpokladáme aktívnu a partnerskú účasť na Národnom projekte
Deinštitucionalizácia a transformácia systému sociálnych služieb – podpora
transformačných tímov.
Pripravujeme podmienky pre vydanie dvoch dvojčísiel časopisu RPSP
INTEGRÁCIA.
Máme záujem na rozvíjaní spolupráce so zahraničnými a domácimi,
vzdelávacími, výskumnými a neziskovými mimovládnymi organizáciami
(predovšetkým Nórsko a Česká republika), ako aj s našimi partnermi
v Slovenskej republike.
Bratislava, jún 2016
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Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Jesenského 20, 93401 Levice
(Mgr. Jozef Vetor)

Regionálna odbočka RPSP v Leviciach pôsobí najmä v okrese Levice, Zlaté
Moravce, Nitra, Pezinok, Lučenec. Za činnosť zodpovedá riaditeľ odbočky
Mgr. Jozef Vetor, ktorý je zároveň jediným zamestnancom pracoviska.
Pracovník v Leviciach poskytoval v priebehu celého roka 2015 špecializované
sociálne poradenstvo občanom v hmotnej a sociálnej núdzi, ale aj
organizáciám poskytujúcim sociálne služby. Priemerný počet klientov sa
pohyboval cca 47 mesačne. V roku 2015 bolo poskytnuté poradenstvo
celkom 142 klientom v hmotnej a sociálnej núdzi.
Pracovisko regionálnej odbočky RPSP v Leviciach v roku 2015 spolupracovalo
s nasledujúcimi organizáciami:
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.
OZ Pomôžme si – Poskytovanie supervízie pre vedúceho organizácie a pre
dobrovoľníčky, a tiež poradenstvo a pomoc pri realizácii projektových aktivít
združenia.

DeD Levice Združenie Rodiny pre DETSKÝ ÚSMEV - poskytovanie
individuálnej a skupinovej supervízie pracovníkom
Krízové stredisko Amoret Lučenec – poskytovanie individuálnej
a skupinovej supervízie pracovníkom KS a profesionálnym rodičom kS
JUSTÍNA, n.o., DSS Podlužany - poskytovanie skupinovej supervízie
pracovníkom
DSS a ZPS Pezinok - poskytovanie individuálnej a skupinovej supervízie
pracovníkom
Sposa Žilina – Poskytovanie supervízie pre dve pracovníčky a vedenie
rodičovskej skupiny pre rodičov detí s autizmom.
Diecézna charita Nitra – Detský charitný dom sv. Lujzy – Poskytovanie
priebežnej skupinovej a individuálnej supervízie pre pracovníkov Detského
charitného domu sv. Lujzy.
DD a DSS Žiar nad Hronom – Poskytovanie skupinovej supervízie
pracovníkom.
DD a DSS Nádej Zlaté Moravce – Skupinová supervízia s pracovníkmi DSS .
Bonavita DSS Pohronský Ruskov – Poskytovanie skupinovej a individuálnej
supervízie pre pracovníkov.
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Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Predmestská 24 , 010 01 Žilina
(PhDr. Soňa Holúbková)

Za činnosť pracoviska Rady v Žiline zodpovedá riaditeľka regionálnej pobočky
PhDr. Soňa Holúbková, ktorá je jedinou zamestnankyňou pracoviska.
Pracovisko v Žiline poskytovalo, aj napriek prerušeniu príspevku z VÚC v dôsledku preregistrácie špecializovaného poradenstva, v priebehu celého roka
2015 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 2015 poskytlo pracovisko Rady v Žiline najmenej 842 konzultačných
hodín.

Okrem individuálneho poradenstva participovalo pracovisko Rady v Žiline
na týchto celoslovenských aktivitách a projektoch:
Vzdelávanie v plánovaní zameranom na človeka – projekt Leonardo
Slovenská konferencia priaznivcov PCP v Žiline v máji 2015
Účasť pracovníka odbočky RPSP na vzdelávaní a supervízii v rámci národného projektu „Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie
systému sociálnych služieb“.
Zároveň sme spolupracovali s ďalšími mimovládnymi organizáciami, ktoré
pôsobia v sociálnej oblasti, predovšetkým s občianskym združením Návrat,
nadáciou Krajina harmónie, Agentúrou podporných služieb, Slovenskou
katolíckou charitou v Žiline, Združením na pomoc ľuďom s mentálnym
postihnutím v Žiline i v Slovenskej republike a s ďalšími prevádzkovateľmi
sociálnych služieb.
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Hospodárenie RPSP

Prehľad finančných príspevkov pridelených na rok 2015 pre centrum
RPSP a regionálne pobočky z VÚC:

Hospodárenie centra RPSP (účtovníctvo, personálna agenda, mzdy) a
regionálnych pobočiek RPSP viedla pani Mária Belková.

Tab. č.: 1
Kraj
VÚC Bratislava

(Mária Belková)

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci o.z. hospodárila v roku 2015 (v zmysle
zákona o sociálnych službách 448/2008 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 2015 vstupovalo Centrum RPSP s finančnou rezervou 7.976,70 €
z roku 2014 (tab. č.6 a tab. č.7).
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci v roku 2015 poskytovala vo svojich
regionálnych pobočkách (Žilina, Levice) špecializované sociálne poradenstvo
a realizovala v spolupráci s partnermi stretnutia a vzdelávanie.
Činnosťou „Rady“ bolo okrem poskytovania špecializovaného sociálneho
poradenstva aj vzdelávanie pracovníkov zariadení sociálnych služieb
a ďalších subjektov, v rámci akreditovaných kurzov a poskytovanie supervízií
zariadeniam sociálnych služieb v SR.
Finančné príspevky z jednotlivých samosprávnych krajov pre regionálne
pracoviská RPSP boli poskytované na základe zmlúv medzi „Radou“ a VÚC
a ich výšku uvádzame vo výnosoch v roku 2015 (tab. č.1). Výška príspevkov
nepokryla skutočné výdaje centra rady Bratislava. Pobočka rady v Leviciach
dostala v roku 2015 finančný príspevok z Nitrianskeho samosprávneho kraja,
ktorý bol pridelený od 01.01.2015 do 20.01.2015, a následne od 01.11.2015
do 31.12.2015, náklady pobočky RPSP v Leviciach boli vykryté z týchto
prostriedkov. Finančný príspevok z VÚC Žilina bol pridelený na obdobie od
01.01.2015 do 20.01.2015, a následne od 01.10.2015 do 31.12.2015 a vykryl
celkové náklady pobočky v Žiline. Všetky finančné príspevky VÚC (Nitra,
Žilina) boli riadne zúčtované k 31.12.2015 a boli vyčerpané v plnej výške
(100%).

VÚC Žilina
VÚC Nitra
Spolu

Počet pracovníkov
0

0,00 €

1
1
2

1.396,01 €
1.829,13 €
3.225,14 €

Komentár k tab. č. 1
V tabuľke uvádzame výšku finančných príspevkov pre centrum a regionálne
pobočky rady. Z uvedeného je možné pozorovať, že kraje nemajú jednotný
systém priznávania finančných príspevkov ale tieto pokryli s okliesnene
režijné náklady rady (viď tab. č. 2.)
Prehľad nákladov ukazuje Výsledovka za rok 2015:
Tab. č.: 2
účet
501.01
501.02
502
502.01
511.
512.
513.
518.
518.01
518.02
518.04
521.
521.01
524.
527.

Názov
Občerstvenie k projektom
Kancelársky materiál
Elektrická energia
Plyn
Medzisúčet za skupinu 50
Opravy a údržba
Cestovné
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Poštovné
Telefónne poplatky
Nájomné
Medzisúčet za skupinu 51
Mzdové náklady
Dohody
Zákonné sociálne zabezpečenie
Zákonné sociálne náklady

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

stav
21,42
193,81
0
418,53
633,76
0
562,33
23,21
4.565,94
78,90
79,75
1.397,60
6.707,73
2.256,79
0
1.121,22
0

9
532.
545.
546.
548.99
551.
568.
568.01
591

Medzisúčet za skupinu 52
Cestná daň
Medzisúčet za skupinu 53
Ostatné pokuty, penále a úroky
z omeškania
Odpisy pohľadávok
Nedaňový náklad
Medzisúčet za skupinu 54
Odpis drobný hmotný majetok
Medzisúčet za skupinu 55
Ostatné finančné náklady
Poistenie
Medzisúčet za skupinu 56
Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti
Medzisúčet za skupinu 59
NÁKLADY CELKOM

N

3.378,01
0
0

N

71,67

N
N

0
0
71,67
1.810,00
1.810,00
438,07
0
438,07
0
0
13.039,24

N
N
N
N

Komentár k tabuľke č. 2
Najvyššiu časť režijných nákladov rady tvorili prevádzkové náklady - 6.707,73
€ z celkových nákladov rady za r. 2015.
V poradí druhé najvyššie náklady rady boli vynaložené na mzdy a odvody –
3.378,01 €.
Celkový prehľad výnosov (vrátane finančných príspevkov VÚC
Tab. č.: 3
účet
Názov
Typ účtu stav
602.
Tržby z predaja služieb
V
1.202,50
Medzisúčet za skupinu 60
1.202,50
648.01 Sponzorstvo
V
38
648.04 Dotácia - projekty
V
2.696,87
648.05 Dotácia VÚC BA
V
0
648.13 Dotácia VUC Žilina
V
1.396,01
648.26 Dotácia VUC Nitra
V
1.829,13
648.15 2% z podielu daní
V
368,13
Medzisúčet za skupinu 64
6.328,14
662.
Úroky
V
0,46
668.
Ostatné finančné výnosy
V
0
Medzisúčet za skupinu 66
0,46
VÝNOSY CELKOM
7.531,10

Komentár k tab. č. 3
Výnosy za rok 2015 spolu s finančnými príspevkami VÚC boli 7.531,10 €, t.
j. o 5.508,14 € vyššie, ako boli skutočné náklady rady na prevádzku. Rozdiel
medzi nákladmi a výnosmi (tab. č. 6 a tab. Č.7).
Súvaha k 31.12. 2015
Tab. č. 4
Aktíva
účet
021
022
029
081
082
089
211
221
311
315
381

Názov
Stavby
Samostatné hnuteľné veci a súbory
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
Oprávky k stavbám
Oprávky k samostatným hnuteľným
veciam
Oprávky k ostatnému dlhodobému
hmotnému majetku
Medzisúčet za triedu
Pokladne
Bankové účty
Medzisúčet za triedu
Odberatelia
Ostatné pohľadávky
Náklady budúcich období
Medzisúčet za triedu
Aktíva celkom

Typ účtu
A
A
A
A

stav
36.192,19
17.237,24
18.516,24
-19.907,20

A

-17.237,24

A

-18.516,24

A
A
A
A
A

Tab. č. 5
Pasíva
účet
Názov
Typ účtu
321
Dodávatelia
P
331
Iné záväzky spolu
P
Medzisúčet za triedu
Nevysporiadaný výsledok hosp. z min.
428
P
rokov
431
Hospodársky výsledok
P
Medzisúčet za triedu
Pasíva celkom

16.284,99
0,89
3.080,86
3.081,75
280
299,20
0,00
579,20
19.945,94

Stav
1.725,19
2.700,00
4.489,27
20.964,81
-5.508,14
15.456,67
19.945,94
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Prehľad pohybov finančných tokov - Cash flow
Tab. č. 6
Pokladne
Názov

PS k 1.1.15

Príjem

Výdaj

Bratislava
B. Bystrica
Levice
USD
CZK
Spolu

48,99
34,00
126,42
46/32,32
0,00
,241,73

5409,67
0,00
0,00
0,00
0,00
5409,67

5721,05
0,00
0,00
46/32,32
0
5760,27

Tab. č. 7
Banky

PS k 1.1.
Príjem
Výdaj
2015
BA 860
1,10
3.421,11
3.003,62
BA 345
1,71
60
58,82
BA 882
6.202,51
2.720,87
7.003,54
Levice 377
871,91
0,10
110,80
B.B. 751
-17,54
0,00
6,65
Levice 834
4,70
1.884,13
1.886,21
Spolu 7.064,39 8.086,21 12.069,64 3.080,86
Názov

Zostatok
k 31.12.15
0,89
0
0
0
0
0,89

Zostatok
k 31.12. 2015
418,59
2,89
1.919,84
761,21
-24,19
2,52

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 31.12.2015
bola vykonaná riadna uzávierka dokladov a účtovníctva. Zostatok na účte
rady k 31. 12. 2015 (3.842,07) je finančná rezerva, s ktorou vstúpila RPSP do
r. 2016.

Strediská evidované v účtovníctve:
Centrum RPSP Bratislava
Pobočka Levice
Pobočka Žilina
Pracovisko RPSP Košice má právnu subjektivitu, preto uvádzame správu
o hospodárení za rok 2015 samostatne.
K 31.12.2015 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 2015
sponzorskými darmi, dobrovoľnou prácou, finančnými darmi, dotáciami
a grantmi.
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Rada pre poradenstvo Košice, Zvonárska 12, Košice 040 01
(PhDr. Judita Varcholová)

Identifikačné údaje organizácie
Názov: Rada pre poradenstvo v sociálnej práci v Košiciach, o.z.
Adresa: Zvonárska 12 Košice 040 01
IČO: 31 965 903
Email: office@rpsp.sk
Štatutárny zástupca: PhDr. Judita Varcholová

Organizácia Spojených národov 2007 a Správy expertnej skupiny ad hoc
o transformácii inštitucionálnej starostlivosti na komunitnú starostlivosť.
DnPC v roku 2015 malo kapacitu 10 lôžok. Zariadenie nie je koedukované,
prijímateľmi sociálnych služieb sú mladí dospelí muži vo veku od 18 do 28
rokov. Prichádzajú k nám najmä z detských domovov po ukončení ústavnej
starostlivosti a z dysfunkčných rodín bez prístrešia, tiež z výkonu trestu.

Predmet činnosti a kapacita zariadenia

Činnosť organizácie

Predmet činnosti a kapacita zariadenia ostáva oproti minulému roku
nezmenená. Sociálnu službu Domov na pol ceste vymedzuje § 27
novelizovaného Zákona o sociálnych službách. Sociálna služba je registrovaná
na Úrade Košického samosprávneho kraja a finančný príspevok na prevádzku
dostáva na základe Zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
poskytovanej sociálnej služby uzatvorenej podľa ustanovenia § 81 písm.
h) bod 1 zákona 448 /2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších
predpisov a ustanovenia § 51 Občianskeho zákonníka.
Sociálnu službu poskytujeme pre užívateľov na určitý čas, ktorí nemajú
zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných
potrieb, a ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie po skončení poskytovania
sociálnej služby v zariadení, alebo po skončení starostlivosti v zariadení
sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately ako aj v prípade dysfunkčnej
rodiny, alebo po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, alebo väzby.
V Domove na pol ceste poskytujeme ubytovanie, sociálne poradenstvo,
pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pracovnú
terapiu. Utvárame podmienky na prípravu stravy, vykonávanie osobnej
hygieny, pranie, žehlenie a údržbu šatstva a bielizne, záujmovú činnosť.
Zariadenie presadzuje, chráni, zabezpečuje plné a rovnaké uplatňovanie
všetkých ľudských práv a základných slobôd u klientov DnPC v zmysle kritérií
1,2,3, štandardov kvality - prílohy č.2 Zákona o soc. službách v neskoršom
znení. Ďalej Podľa Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím

Domov na pol ceste
Zmyslom našej spolupráce s mladými dospelými je ich príprava do
samostatného života v každej z relevantných oblastí t.j. profesijnej,
zamestnávania, rozvoja kľúčových kvalifikácií, aby dokázali žiť hodnotný
život. V areáli budovy, ktorá spadá medzi kultúrne pamiatky so sídlom v centre
mesta , máme prenajaté dva byty. V jednom z rozľahlejších bytov s dvomi
samostatnými vchodmi býva 9 mladých dospelých mužov a v druhom
sú vytvorené spoločenské priestory, kancelária a izba pre pracovníka na
aktivačných prácach. Byty sú vybavené príslušným sociálnym zariadením
a kuchynkou. Sú umiestnené na rovnakom poschodí a spája ich spoločný
balkón.
V priebehu roka 2015 v
DnPC došlo oproti minulým rokom
k zvýšeniu pozitívneho striedania klientov vzhľadom k ich integrácii do
spoločnosti. Dvaja klienti úspešne ukončili profesionálnu prípravu. Jeden
na VŠ odbor Sociálna práca úroveň bakalára a druhý na Strednej odbornej
škole technickej v Košiciach. Deväť si upevnilo pozície v práci s pravidelným
príjmom a stabilizovaní odišli k samostatnému bývaniu a životu. S tromi bola
zrušená zmluva o poskytovaní soc. služby z dôvodu opakovaného hrubého
porušovania pravidiel vnútorného poriadku. Pomoc bola poskytovaná
mladým mužom systematicky pri spolupráci na individuálnom plánovaní
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a realizácii cieľov smerovania ich života v nasledovných oblastiach :
školská príprava, zamestnávanie, pracovná terapia, sociálne poradenstvo,
sprevádzanie pri vybavovaní administratívnych záležitostí. V rámci pracovnej
terapie pod vedením inštruktora sa vykonávala praktická činnosť rozvoja
pracovných zručností v oblasti sebaobslužných činností ( upratovanie,
varenie, nákupy, pranie, žehlenie, finančné plánovanie – peňažný denník
a pod.). V oblasti remeselníckych zručností v spolupráci s dielňou Art Typ
s.r.o. sa realizovala brigádnická činnosť, opravy a údržba v priestoroch
zariadenia. Voľno časové aktivity sa dotýkali najmä športovej činnosti,
kultúrnych podujatí a výletov. Veľmi si ceníme spoluprácu s pracovníkmi USS
Košice, ktorí okrem finančnej podpory nám venovali svoj záujem, priateľstvo
a čas nielen počas sviatkov, ale aj vo voľnom čase napr. na ihrisku, štadióne
pri korčuľovaní alebo rozhovoroch o radostiach či starostiach, úspechoch
našich mladých dospelých mužov.
V prvom polroku 2015 práce v DnPC zabezpečovali traja odborní
zamestnanci v pozíciách pracovný tútor, psychológ, sociálny pracovník
a venovali sa mladým mužom v potrebných oblastiach podpory a pomoci
individuálne. V druhom polroku 2015 po skončení projektu sa organizačná
štruktúra zmenila. Psychológ ukončil pracovný pomer a ostali pracovné
pozície riaditeľ, inštruktor pracovnej terapie a sociálny pracovník s úväzkami
0,5 prac. času. Ekonomické záležitosti mal na starosti externý spolupracovník
z firmy Faa s.r.o. Celkovo v druhom polroku službu zabezpečovali 2 interní
a jeden externý pracovník s primeranou požadovanou kvalifikáciou.
Projekt
1. „Správne vyštartovať do života – ako sa naučiť o sebe rozhodovať
a za seba zodpovedať.“
V prvom polroku sledovaného obdobia sa zrealizovala posledná etapa
projektu s ukončením v auguste 2015. Projekt bol zahájený v septembri
2013, jeho cieľom bola preventívna práca, pomoc mladým dospelým pri
príprave a vstupe do života v otvorenej spoločnosti, s následnou podporou
nášho zariadenia DnPC. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku bola podpísaná s MPSVR SR v zastúpení Fondu sociálneho rozvoja,
Bratislava. Do odborných činností boli zapojení pracovníci na pozíciách:

Komunitní konzultanti Mgr. Sovičová a Mgr. Kafková. Pracovný koordinátor Mgr. Francanová. Doučovateľ tútor - Mgr. Sovičová. Lektori – Mgr. Francanová
a Mgr. Sovičová. Pracovníci pracovali na základe DOVP a pracovných zmlúv
na polovičné a čiastkové pracovné úväzky, čím podstatne zvýšili úroveň
podpory a pomoc pre užívateľov soc. služieb nielen v našom Domove na
pol ceste, ale aj v nižšie uvedených organizáciách, ktoré boli 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 mal 4 podaktivity, a to:
- vyhľadávaciu činnosť vo vzťahu k deťom a mladistvým v ústavnej
starostlivosti
- preventívnu činnosť deti a mladiství – tréningové programy / víkendové
pobyty /
- aktivizáciu v oblasti uplatnenia sa na trhu práce – doučovanie, pracovná
koordinácia, kurzy
- budovanie podpornej siete pre systematickú prácu s CS projektu na území
Košice a okolie
Do projektu bolo 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 v auguste 2015 sme úspešne ukončili jeho realizáciu.
Je prínosom nielen v oblasti prevencie, ale aj v ďalšom procese prípravy, a
uplatnenia sa mladých dospelých v otvorenej spoločnosti.
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Vzdelávanie
V roku 2015 sme poskytovali supervíziu a vzdelávacie programy krátkodobé
i dlhodobé, akreditované MPSVaR SR v spolupráci s kolegami z centra RPSP
Bratislava, ale aj samostatne. Väčšinou na území východoslovenského kraja.
Tieto vzdelávacie aktivity prebiehajú podľa objednávok a dopytu záujemcov
verejných aj neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Najväčší
záujem bol o kurzy v oblasti individuálneho plánovania, štandardizácie soc.
služieb, výcvikov tímovej práce a zvýšil sa aj záujem o monitorovanie kvality
sociálnych služieb.
Ciele a aktivity organizácie na nasledujúci rok
Našou prioritou budú aj v budúcom období mladí ľudia, ktorí potrebujú
podporu a pomoc, pretože sú bez prístrešia a rodiny. Situácia pre ľudí v soc.
exklúzii sa zhoršuje najmä s nárastom rasovej neznášanlivosti a agresivity
v spoločnosti. Taktiež počet mladých ľudí, ktorí potrebujú vedenie
a prístrešie, za zvyšuje. Potrebujeme rozšíriť zariadenie o ďalší byt a zvýšiť
kapacitu aspoň na 14 užívateľov soc. služieb. Viac rásť kapacitne nechceme,
lebo bude potrebné udržať individuálny prístup a zvyšovať kvalitu práce
v priamom kontakte s užívateľmi sociálnych služieb. Určite ako partneri sa
chystáme v budúcom roku zapojiť do pripravovaných projektov, ale ešte
je predčasné prezrádzať detaily, pretože schvaľovacie konania zatiaľ nie sú
ukončené. Taktiež, pokiaľ bude záujem a dostatočný dopyt na poskytovanie
supervízie a vzdelávania, veľmi radi v tejto oblasti budeme naše služby
poskytovať aj naďalej.

Ďakujeme za spoluprácu a finančnú podporu v roku 2015:
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Súvaha
Súvaha k 31.12. 2015 – Pasíva
Účet
083
249
321
341
428

Názov
Oprávky k dopravným prostriedkom
Spolu za triedu
Ostatné krátkodobé finančné pomoci
Spolu za triedu
Dodávatelia
Daň z príjmov
Spolu za triedu
Nerozdelený zisk minulých rokov
Spolu za triedu
Pasíva celkom

Výsledovka k 31.12.2015
Typ
účtu
P
P
P
P
P

Stav v Eur
3 495,66
3 495,66
5 580,20
5 580,20
717,00
-0,22
716,78
9 463,94
9 463,94
19 256,58

Súvaha k 31.12. 2015 – Aktíva
Účet
023
211
221
378

Názov
Dopravné prostriedky
Spolu za triedu
Pokladnica
Bankové účty
Spolu za triedu
Iné pohľadávky
Spolu za triedu
Strata
Aktíva celkom

Typ
účtu
A
A
A
A
A

Stav v Eur
7 990,00
7 990,00
177,28
7 724,06
7 901,34
368,00
368,00
2 997,24
19 256,58

Účet
602
644
649
663
691001
691003
691022
691023
691024
691025
501
502
512
518
521
524
538
542
546
548
549
551

Názov
Tržby z predaja služieb
Úroky
Iné ostatné výnosy-úhrady soc.služieb
Prijaté príspevky od fyzických osôb
Dotácie z projektu
Dotácia VÚC
Nadácia Pipi Dlhá Pančucha
U.S.Steel Košice, s.r.o.
Usmej sa na mňa
Nadácia U.S.Steel
Výnosy celkom
Spotreba materiálu
Spotreba energie
Cestovné
Ostatné služby
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie
Ostatné dane a poplatky
Ostatné pokuty a penále
Dary
Manká a a škody
Iné ostatné náklady
Odpisy DNHM
Náklady celkom
Strata
Náklady celkom+strata

Typ
účtu
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Stav v Eur
360,00
0,74
5 551,72
100,00
30 678,36
27 329,66
580,88
300,00
223,10
6 000,00
71 124,46
5 771,72
3 472,72
147,99
28 931,97
23 468,92
7 858,24
66,00
10,07
269,35
5,00
2 122,20
1 997,52
74 121,70
-2 997,24
71 124,46

VYDALA A SPRACOVALA:
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci,
Františkánska 2, 811 01 Bratislava.
IČO: 30812682
DIČ: 202085997
Tel./Fax: 02/54418243;
http://www.rpsp.sk
e-mail: radaba@rpsp.sk ST: 02-54418243
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