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1.

Programová správa

Nadácia SPP sa pomocou svojich programov snaží prispieť ku skvalitneniu starostlivosti o ľudí
v nepriaznivej sociálnej situácií prostredníctvom podpory modelových, inovatívnych
a progresívnych prístupov. Chce pomôcť riešiť problémy a aktívne vytvárať príležitosti pre verejnú
diskusiu. Preto už piaty rok realizujeme grantový program na podporu znevýhodnených skupín
obyvateľstva.
Pod znevýhodnenými skupinami obyvateľstva rozumieme: telesne, mentálne alebo zmyslovo
znevýhodnených ľudí, opustené alebo inak ohrozené deti a mládež, týrané ženy, opustených
starších ľudí, ľudí bez domova atď.
Program OPORA podporí projekty, ktoré vychádzajú z aktuálnych potrieb ľudí, ktorí sú
znevýhodnení, podporujú ich spoluúčasť na zmenách, ktoré majú smerovať k zvýšeniu kvality ich
života a aktivizácii ich potenciálu.
Nadácia SPP vyčlenila na program celkovo 86 000 EUR. Program OPORA bol v roku 2009 prioritne
zameraný na tieto 2 oblasti:


Inštitucionálna podpora mimovládnych organizácii naviazaná na inovatívne integračné
aktivity – 1. kolo s uzávierkou 9. 9. 2010

 Podpora tvorby a realizácie individuálnych plánov rozvoja osobnosti klientov v zariadeniach
sociálnej starostlivosti - 2.kolo s uzávierkou 3. 3. 2011
Medializácia programu:
Pri príležitosti spustenia programu sme zorganizovali tlačovú besedu, kde sme mali možnosť informovať
o zameraní programu. Neformálne stretnutie s novinármi sa uskutočnilo v chránenej dielni Lepší svet
v Bratislave dňa 12.augusta 2010. Zúčastnili sa ho zástupcovia 3 médií (TASR, Metropola, Biskupické
noviny) a zástupcovia 3 organizácií podporených v programe OPORA v predchádzajúcom roku
a prezentovali svoje aktivity.
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Vo februári 2011 sme zverejnili inzerciu v časopise Nota Bene. Tá predstavila druhé kolo programu
OPORA zamerané na podporu Individuálnych plánov rozvoja klientov. Časopis vyhľadávajú čitatelia, ktorí
sa zaujímajú o problematiku sociálnej pomoci ľuďom so znevýhodnením. Zverejnením inzercie sme tiež
podporili činnosť OZ Proti prúdu, ktoré časopis vydáva a umožňuje ľuďom bez domova ho predávať a tak
si zarobiť na živobytie.

Šírenie informácií o programe sme tiež zabezpečili prostredníctvom stránky Nadácie SPP
www.nadaciaspp.sk, kde sme zverejnili grantové podmienky a formuláre oboch kôl programu.

2.

Zhrnutie a obsahové vyhodnotenie programu
1. kolo - Inštitucionálna podpora mimovládnych organizácii

V 1.kole sme svoju podporu zamerali na inštitucionálny rozvoj mimovládnych, neziskových organizácii
(MNO), ktoré svojou činnosťou prispievajú k skvalitneniu života ľudí so znevýhodnením.
Našim zámerom je takýmto spôsobom prispieť k zvýšeniu konkurencieschopnosti tretieho sektora tak,
že organizáciám umožníme posilniť ich vnútorné kapacity. Celková suma určená na prerozdelenie
v 1.kole bola 53 280 EUR.
Cieľom programu v 1.kole je:
 podpora MNO, zvyšovanie konkurencieschopnosti MNO voči štátnym inštitúciám
 hľadanie partnerov nadácie SPP z neziskového sektora, ktorí prostredníctvom inovatívnych
prístupov podporujú aktívnu integráciu sociálne znevýhodnených ľudí do spoločnosti
 inštitucionálna podpora MNO naviazaná na inovatívnu, integračnú aktivitu
Programová a finančná hodnotiaca správa grantového programu Opora 2010

strana 2

 podpora sieťovania organizácií a vznik medzisektorových partnerstiev
 podpora vzdelávania pracovníkov, ktoré prinesie zmenu v kvalite poskytovania sociálnych
služieb
 podpora organizácií, ktorých aktivity vychádzajú z aktuálnych potrieb ľudí, ktorí sú
znevýhodnení, podporujú ich spoluúčasť na zmenách a smerujú k zvýšeniu kvality ich života
a aktivizácii ich potenciálu.
 poskytnúť priestor na budovanie kapacít pracovníkov MNO
Pôvodný zámer bol v každom z 8 krajov Slovenska vybrať jednu organizáciu, ktorá by získala príspevok
na svoj inštitucionálny rozvoj vo výške 6 660 EUR.
O podporu sa mohli uchádzať:
 mimovládne organizácie zaregistrované ako neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby
 občianske združenia
 účelové zariadenia cirkvi
 nadácie a neinvestičné fondy
Cieľové skupiny:






telesne, mentálne a zmyslovo znevýhodnení ľudia
deti a mládež s postihnutím
seniori
ženy a deti v Krízových centrách
iné sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva (drogovo závislí, ľudia bez domova, migranti)

Zoznam hodnotiteľov, ktorí posudzovali predložené projekty bol schválený Správnou radou Nadácie SPP:
1) Mgr. Robert Blaško, poradca primátora Žilina, predtým Fond sociálneho rozvoja
2) Mgr. Miroslav Cangár, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci
3) Mgr. Monika Grochová, konzultantka, predtým Záujmové združenie žien Fenestra, Košice
4) Mgr. Boris Klohna, ZOM Prešov
5) Mgr. Blanka Berkyová, Magistrát mesta Košice, oddelenie sociálnych vecí
6) Mgr. Jana Andreasová, Centrum komunitného rozvoja Nitra
7) Mgr. Elena Kopcová, Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov
8) Mgr. Martina Gymerská, Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov
9) Denisa Nincová, Občianske združenie Dlaň, Lučenec
Všetci posudzovatelia pracujú v sociálnej sfére a majú skúsenosti s posudzovaním projektov. Hodnotiaca
komisia bola rozdelená do 3 skupín na základe regionálneho pokrytia. Pri posudzovaní predložených
projektov pozornosť prioritne venovali týmto kritériám:
Podporíme mimovládne neziskové organizácie, ktoré svojou pôsobnosťou:
 podporia vznik nových partnerstiev
 budú aktívne spolupracovať s miestnou samosprávou, podnikateľským sektorom a inými MNO
 budú jednoznačne preukazovať dopad na cieľovú skupinu sociálne znevýhodnených
 budú predstavovať inovatívny, modelový prístup
 budú aktivizovať miestne (ľudské a materiálne) zdroje
 zvýšia počet aktívne zapojených občanov na svojich aktivitách
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V 1.kole sa o podporu uchádzalo 46 mimovládnych organizácií. Spolu žiadali sumu 317 055 €

Predložené projekty
Banskobystrický kraj
Bratislavský kraj
Košický kraj
Nitriansky kraj
Prešovský kraj
Trenčiansky kraj
Trnavský kraj
Žilinský kraj
Spolu:

počet
6
17
6
4
4
1
2
6
46 žiadostí

Najviac organizácii uchádzajúcich sa o podporu bolo
z bratislavského
kraja
17,
z košického,
žilinského
a banskobytrického kraja sa zapojilo 6 organizácií,
z prešovského a nitrianskeho kraja 4 žiadatelia. Z Trnavského
kraja si projekt predložili 2 organizácie a z trenčianskeho iba 1
žiadateľ.

Pôvodný zámer bol v každom z 8 krajov Slovenska vybrať
jednu
organizáciu, ktorá by získala príspevok na svoj
Podporené projekty počet
Suma
inštitucionálny
rozvoj vo výške 6 660 €. Hodnotiaca komisia
banskobystrický kraj
1
6 660 €
bratislavský kraj
2
9 990 € navrhla a Správna rada schválila na podporu 9 organizácií.
nitriansky kraj
1
6 660 € Keďže 2 predložené žiadosti z Trnavského kraja nedosiahli
požadovanú kvalitu a nepresvedčili hodnotiacu komisiu,
prešovský kraj
1
6 660 €
rozhodli sa sumou určenou pre Trnavský kraj podporiť dva
trenčiansky kraj
1
6 660 € projekty
polovičnou
sumou
3 330
Eur,
jeden
žilinský kraj
2
9 990 € v Bratislavskom a jeden v Žilinskom kraji. Pri posudzovaní
košický kraj
0
0€
projektov bola k dispozícii suma 53 280 €. Projekty
trnavský kraj
0
0€
a aktivity realizovalo 8 organizácií z 9 podporených
SPOLU
8
46 620 € v celkovej sume 46 620 €. Hospic Harmónia z Košického
kraja nerealizoval naplánované aktivity z dôvodu
personálnych zmien a nedostatku kapacít. V zmluvne dohodnutom termíne Nadácia SPP od Hospicu
Harmónia nedostala priebežnú ani záverečnú programová a finančnú správu z projektu, preto sme
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vyzvali organizáciu na vrátenie prvej splátky grantu. Keďže výzva odstala bez odozvy, Nadácia SPP sa
snaží vymôcť nevyužité a nedokladované financie súdnou cestou.
Prehľad podporených organizácií podľa cieľových skupín:

Podporili sme inštitucionálny rozvoj 2 organizácií, ktoré pracujú so ženami a deťmi v krízových centrách
(žilinský a trenčiansky kraj) a 2 organizácie venujúce sa deťom a mladým ľuďom na sídliskách
(bratislavský a nitriansky kraj). Naplánované aktivity mohli vďaka grantu realizovať organizácie v priamej
práci s dospelými s duševnou chorobou (bratislavský kraj), ľuďmi bez domova (prešovský kraj), klientmi
vo výkone trestu a po prepustení z VT (žilinský kraj) a s deťmi a mládežou a užívateľmi drog
(banskobystrický kraj).
Zoznam 8 podporených projektov s anotáciou a správou o realizácií projektov sa nachádza v Prílohe č. 1

2. kolo - Individuálne plány rozvoja osobnosti klientov
V 2.kole programu OPORA bola naša podpora určená všetkým poskytovateľom sociálnych služieb,
organizáciám aj inštitúciám venujúcim sa ľuďom so špeciálnymi potrebami, ktorí sa rozhodli plánovať
svoje služby podľa osobných cieľov, potrieb a schopností svojich klientov.
Našim zámerom bolo podporiť organizácie a inštitúcie poskytujúce sociálne služby v tom, aby uľahčili
ľuďom so znevýhodnením ich plnohodnotné zapojenie sa do spoločnosti. Veríme, že je možné plánovať
sociálne služby tak, aby vychádzali z individuálnych potrieb klientov, viedli ich k samostatnosti
a umožňovali im čo najplnohodnotnejšiu účasť na spoločenskom živote.
Za jeden z efektívnych nástrojov na dosiahnutie sociálneho začleňovania znevýhodnených skupín
považujeme tvorbu a realizáciu Individuálnych plánov rozvoja.
Programová a finančná hodnotiaca správa grantového programu Opora 2010

strana 5

V druhom kole programu sme zamerali na podporu tvorby a realizáciu individuálnych plánov rozvoja
osobnosti klientov v zariadeniach sociálnej starostlivosti a prispieť tak k zvyšovaniu kvality života
konkrétnych ľudí so špeciálnymi potrebami.
Celková suma určená na prerozdelenie v tomto kole bola 32 720 EUR. Maximálna výška podpory na
jeden projekt bola 1 660 EUR. Jeden žiadateľ mohol predložiť maximálne 2 projekty.
O podporu sa mohli uchádzať:
 mimovládne organizácie zaregistrované ako neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, občianske združenia, účelové zariadenia cirkvi, nadácie a neinvestičné fondy
 štátne organizácie poskytujúce sociálne služby a zariadenia poskytujúce sociálne služby, (napr.
domovy sociálnych služieb, stanice SOS, denné stacionáre, chránené bývanie)
 špeciálne školy
 iné subjekty, poskytovatelia sociálnej pomoci
Cieľové skupiny:






telesne, mentálne a zmyslovo znevýhodnení ľudia
deti a mládež s postihnutím
seniori
ženy a deti v Krízových centrách
iné sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva (drogovo závislí, ľudia bez domova, migranti)

O podporu sa v 2.kole nemohli uchádzať:
Obce a mestá, Centrá pedagogicko-psychologickej prevencie, Centrá voľného času, Materské centrá,
Materské školy, Základné školy a Stredné školy, Kluby dôchodcov, Jedálne pre dôchodcov, Práčovne pre
dôchodcov, Rehabilitačné strediská, Strediská osobnej hygieny.
Hodnotiaca komisia programu OPORA bola rozdelená do 3 skupín na základe regionálneho pokrytia.
Pri posudzovaní predložených projektov pozornosť prioritne venovali týmto kritériám:
Projekty, ktorých zámerom je zvýšiť alebo zlepšiť:
 kvalitu života konkrétneho klienta – užívateľa sociálnych služieb
 zlepšia možnosti integrácie konkrétneho klienta do spoločnosti
 umožnia konkrétnemu klientovi v čo najväčšej možnej miere rozhodovať o svojom živote
 poskytované sociálne služby budú vychádzať z individuálnych potrieb konkrétneho klienta
 realizované aktivity budú smerovať k väčšej nezávislosti a samostatnosti konkrétneho klienta
 realizované aktivity budú smerovať k aktivizácii konkrétneho klienta a budú zlepšovať jeho
zručnosti a schopnosti
Predkladaný projekt mal byť zameraný na individuálny plán rozvoja jedného konkrétneho klienta.
Jedna organizácia sa mohla o podporu uchádzať s maximálne 2 projektmi.
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Prehľady predložených a podporených projektov
Do dátumu uzávierky 2.kola do 3.3.2011 predložilo svoje projekty 144 organizácií a inštitúcií
poskytujúcich sociálne služby. Spolu žiadali sumu 174 810 €.
8 predložených žiadostí nespĺňalo formálne kritériá programu a neboli posudzované. Hodnotiaca
komisia posudzovala 136 projektov.

Predložené
projekty
Banskobystrický

Počet
38

Bratislavský
Košický
Nitriansky
Prešovský

28
7
27
14

Trenčiansky
Trnavský
Žilinský
SPOLU

4
4
22
144

Oproti roku 2010, kedy bolo do 2.kola programu Opora prijatých 80
projektov, vzrástol počet predložených žiadostí o 60 projektov, teda o
viac ako 70 %. Tento nárast hovorí o významnej potrebe podpory
individuálnych plánov rozvoja osobností klientov zariadení sociálnych
služieb a tiež o tom, že táto metóda práce s klientom sa začína
rozširovať a aplikovať do praxe.
Viac ako štvrtinu predložených projektov (38) tvorili projekty
z Banskobystrického kraja. Bratislavský (28) a Nitriansky kraj (27)
predložili takmer pätinu projektov. Najmenej projektov v každom roku
programu Opora predkladajú dva kraje Trnavský (4) a Trenčiansky (4).

Hodnotiaca komisia programu OPORA odporučila a Správna rada schválila na podporu 40 projektov
s individuálnymi plánmi rozvoja konkrétnych klientov, ktorým bola prerozdelená celá suma 32 720 €.
Zo 40 podporených projektov sa realizovalo 39 v celkovej sume 32 190 €.
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ vrátil grant 530 € z dôvodu nerealizovania
individuálneho plánu rozvoja klienta. Dôvodom neuskutočnenia plánu bola zmena personálu a zmena
psychického stavu klienta.
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Prehľad podporených subjektov podľa typu organizácie a cieľovej skupiny

Viac ako polovicu 54 % podporených subjektov tvorili rozpočtové organizácie - domovy sociálnych
služieb a domovy dôchodcov.
Tretinu podporených subjektov tvorili neverejní poskytovatelia služieb - občianske združenia
a neziskové organizácie, ktoré realizovali individuálne plány rozvoja so svojimi klientmi.
Dva individuálne plány rozvoja klientov realizovali špeciálne základné školy, 2 účelové zariadenia cirkvi
a jeden plán naplnil Slovenský červený kríž - vládna pomáhajúca organizácia.

Viac ako dve tretiny individuálnych plánov (26) bolo zameraných na rozvoj klientov s telesným
a mentálnym znevýhodnením. Takmer štvrtinu klientov (9) tvorili deti a mládež s postihnutím. Po 2
projekty boli zamerané na zvyšovanie kvality života seniorov v domovoch dôchodcov a na deti
v detskom domove alebo po odchode z domova.
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Pán Jozef žije v Domove dôchodcov a sociálnych
služieb v Slovenskej Ľupči. Jeho koníčkom je
fotografovanie. S priateľom fotografom vedie diskusie
o technike fotografovania, čo mu pomáha zlepšovať sa
vo svojom umení. Domov dôchodcov umožnil Jozefovi
žiť svoj sen - pripraviť si výstavu vlastných fotografií.
Nafotil zákutia Slovenskej Ľupče, so starostom si
dohodol výstavné priestory, aby mohol verejnosti
ukázať svoje pohľady. Výstava sa dnes stala putovnou
a nájdeme ju vo verejných priestoroch budovy
Banskobystrického samosprávneho kraja.

Jarkinou záľubou je varenie. V snahe
osamostatniť sa jej pomáha Občianske
združenie Dlaň a zariadenie podporovaného
bývania. Hoci Jarka nevie čítať a písať, naučila
sa samostatne nakupovať a podieľala sa na
zhotovení obrázkovej kuchárskej knihy
s fotografickými receptami. Tá jej umožnila
naučiť sa pripraviť až 29 jedál a plánovať si
jedálny lístok. Dnes Jarka žije samostatne
v garzónke v rámci podporovaného bývania.
Jarkina kuchárska kniha bude v budúcnosti
slúžiť aj ďalším ľudom so špeciálnymi
potrebami.
Klientka Eva je mladá žena s mentálnym postihnutím,
ktorá väčšinu svojho života prežila so svojou rodinou v
Amerike. Napriek kultúrnym rozdielom sa dobre
adaptovala na prostredie krajiny i na denný pobyt v
DSS prof. K. Matulaya. Špeciálny kurz nácviku čítania
po slovensky jej umožnil lepšie sa pripraviť na
samostatný, aktívny život. Evka absolvovala 26 hodín
čítania s asistenciou lektorky. Najprv sa musela naučiť
správne dýchať, aby zvládla spevavé čítanie. Bavilo ju
čítanie pri tabuli, naučila sa nové slová v slovenčine.
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Finančné vyúčtovanie podporených projektov
Maximálna výška podpory jednej organizácie v 1.kole bola 6 660 EUR, 7 podporených subjektov získalo
plnú sumu a 2 subjekty polovičnú sumu na svoj inštitucionálny rozvoj.
Maximálna výška grantu na individuálne rozvojové plány bola 1 660 EUR, plnú požadovanú sumu
nezískal ani jeden subjekt. Všetky organizácie boli podporené zníženou sumou. Zrealizovaných bolo 39
individuálnych plánov rozvoja klientov zo 40 podporených.
Finančný dar bol organizáciám podporeným v 1.kole poskytnutý v 2 splátkach, 1. splátka vo výške 70% =
4 662 EUR bola organizáciám vyplatená po podpise zmluvy a 2. splátka vo výške 30% = 1 998 EUR bola
vyplatená na základe predloženia priebežnej správy v júni 2011.
V 2.kole bol podporeným subjektov vyplatený grant v jednej splátke, po podpise darovacej zmluvy.
Zrealizovaných bolo 8 projektov z 9 podporených. Hospic Harmónia nepredložil priebežnú ani záverečnú
správu z projektu, preto mu nebola poslaná druhá splátka grantu a prvá splátka grantu bude vrátená na
účet Nadácie SPP.
Ostatných 8 podporených organizácií úspešne zrealizovalo naplánované aktivity a do termínu
stanoveného v zmluve predložili záverečnú obsahovú aj finančnú správu.
V 2.kole bol finančný dar vyplácaný v plnej sume po podpise darovacích zmlúv. Domov sociálnych služieb
a zariadenie pre seniorov Kaštieľ vrátil grant 530 € z dôvodu nerealizovania individuálneho plánu rozvoja
klienta. Ostatných 39 subjektov naplnili plány a do termínu stanoveného v zmluve predložili záverečnú
obsahovú a finančnú správu.
Počas realizácie projektov sme realizovali aj monitorovacie návštevy priamo v podporených
organizáciách. Osobné stretnutia s realizátormi projektov a s klientmi nám umožňujú detailnejší vhľad
do problematiky ľudí s postihnutím. Navštívili sme spolu 13 podporených subjektov.
Zoznam 39 podporených projektov s anotáciou a správou o realizácií projektov sa nachádza v Prílohe č. 2
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Príloha č. 1: Zoznam 8 organizácii podporených v 1.kole programu OPORA s krátkou anotáciou o projekte, v celkovej sume 46 620 EUR.
Organizácia

Mesto

Kraj

OZ Centrum
dobrovoľníctva

6 660 €
Banská
Bystrica

banskobystrický

Dom sociálnych
služieb - MOST,
n.o.

6 660 €

Bratislava

bratislavský

Inštitút Krista
Veľkňaza

6 660 €

Žakovce

prešovský

Náruč – Pomoc
deťom v kríze

6 660 €
Čadca

Združenie STORM
– Nízkoprahový
klub pre deti a
mládež CIRKUS

Podporená
suma

žilinský

6 660 €
Nitra

nitriansky

Programová a finančná hodnotiaca správa grantového programu Opora 2010

Poslanie organizácie
Centrum dobrovoľníctva patrí medzi tri aktívne dobrovoľnícke centrá na Slovensku. Má
jedinečnú úlohu v regióne ako servisné dobrovoľnícke centrum pôsobiace najmä v oblasti
manažérskeho typu dobrovoľníctva. Poskytuje svoje služby pre organizácie pracujúce so
sociálne znevýhodnenými skupinami v rámci Banskobystrického regiónu, ktoré majú záujem
zapojiť do svojej činnosti dobrovoľníkov a dobrovoľníčky. Druhá časť služieb servisného
centra smeruje k ľuďom, ktorí prejavili záujem o aktívne vykonávanie dobrovoľníckej činnosti.
Ako servisné centrum vedie databázy záujemcov o dobrovoľníctvo a databázu organizácií
hľadajúcich dobrovoľníkov a dobrovoľníčky. Okrem poskytovania servisu dobrovoľníkom
realizujú aj vlastné projekty zamerané najmä na terénnu prácu s injekčnými užívateľmi drog,
a tiež na vzdelávacie a výskumné projekty v tejto oblasti.
Cieľom práce v Dome sociálnych služieb MOST je poskytnúť podporu a pomoc ľuďom
znevýhodneným duševnou poruchou a ich rodinám. Projekty organizácie sú vnímané ako
sprevádzanie klienta na jeho ceste k samostatnosti, na ktorej ho podporujú už od pobytu v
nemocnici tak, aby zvládal problémy bežného života a dosiahol svoje ciele. Rodinám klientov
pomáhajú predovšetkým predchádzať následkom zvýšenej záťaže spojenej s problémami,
ktoré prináša duševná porucha ich člena. Starostlivosť, pomoc a podpora poskytovaná týmto
ľuďom, by mala byť komplexná, tak aby rešpektovala ich špecifické potreby.
Organizácia sa už 18 rokov venuje práci s ľuďmi na okraji spoločnosti. Ich zámerom je zlepšiť a
skvalitniť poskytovanie služieb bezdomovcom, seniorom, zdravotne znevýhodneným,
sociálne znevýhodneným, týraným a utláčaným s dôrazom na udržateľnosť aktivít.
Inovatívnosť spočíva v tom že samotní bezdomovci a osoby závislé na alkohole a iných
návykových látkach pracujú pod dohľadom odborného a kvalifikovaného personálu. Svojou
prácou pomáhajú telesne postihnutým a dôchodcom, ale v neposlednom rade aj sebe, keďže
pomoc druhým považujeme za účinný nástroj premeny človeka tak, aby sa mohol naštartovať
a nabrať správny smer.
Občianske združenie Náruč – Pomoc deťom v kríze pomáha týraným, zneužívaným a
zanedbávaným deťom, týraným ženám a rodinám ohrozeným domácim násilím. Zámerom
projektu je zastabilizovať situáciu v poradenskom centre Náruč v Čadci, čo by výrazne
prispelo k zlepšeniu poskytovaných služieb.
Projekt je zameraný na primárnu prevenciu sociálno-patologických javov u detí a mládeže
(11-20 rokov), ktorá sa realizuje v nízkoprahovom zariadení pre deti a mládež CIRKUS na
sídlisku Klokočina v Nitre. CIRKUS (klub) je priestorom na nadviazanie kontaktu s cieľovou
skupinou pomocou voľno-časových aktivít, s cieľom nadobudnúť dôveru klientov a poskytnúť
im možnosť využitia sociálnych služieb.
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Organizácia

Mesto

Kraj

Slovenské krízové
centrum DOTYK

Podporená
suma

6 660 €

Beckov

trenčiansky

Konzultačné a
informačné
centrum EDUKOS

3 330 €

Dolný Kubín

žilinský

Ulita, o.z.

3 330 €

Bratislava

bratislavský

Programová a finančná hodnotiaca správa grantového programu Opora 2010

Poslanie organizácie
Slovenské krízové centrum DOTYK (SKC DOTYK) sa od roku 2000 venuje poskytovaniu
humanitárnej a sociálnej pomoci obetiam domáceho násilia a obetiam obchodovania s ľuďmi.
Organizácia je akreditovaným subjektom MPSVR SR na poskytovanie špecializovaného
sociálneho poradenstva a od roku 2007 partnerom MV SR v Programe podpory a ochrany
obetí obchodovania s ľuďmi. Špecifikom organizácie je priame poskytovanie komplexnej
pomoci svojim klientom (nie jej sprostredkovanie) a ich osobná ochrana (najmä svedkov obetí obchodovania s ľuďmi) vlastnou bezpečnostnou službou.
Cieľovými skupinami centra Edukos sú znevýhodnené skupiny obyvateľstva a to najmä
nezamestnaní a rizikové skupiny ako sú prepustení z výkonu trestu, riziková mládež a
delikventi, ale aj rodiny, z ktorých pochádzajú, resp. do ktorých sa po výkone trestu vracajú.
Venujú sa aj problematike odborného a celoživotného vzdelávania týchto rizikových skupín.
Okrem vzdelávania a tréningov, poskytujú týmto cieľovým skupinám konzultácie, sociálne,
právne a psychologické poradenstvo, vykonávame prevenčnú činnosť voči patologickým
javom so sústredením sa hlavne na oblasť postpenitenciárnu a prácu s rizikovou mládežou
Poslaním Ulity je zvyšovanie kvality života detí a mladých ľudí žijúcich v mestských
komunitách. Hlavnou činnosťou Ulity je realizácia programu Komunitné centrum Kopčany.
Hlavnou náplňou programu je organizovanie aktivít smerujúcich k prevencii sociálnopatologických javov ako sú: (zne)užívanie návykových látok, kriminalita, vandalizmus a iné,
ako aj ponuka alternatívneho (zmysluplného) trávenia voľného času pre deti a mladých ľudí
žijúcich na sídlisku Kopčany. Projekt je tiež zameraný na predchádzanie vzniku krízových
situácií v rodine a v školskom prostredí prostredníctvom rozvoja životných zručností a účasti
detí, mladých ľudí a ich rodičov na spoločných aktivitách, ktoré poskytujú možnosť zdieľať
pozitívne zážitky
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Príloha č. 2: Zoznam 39 projektov podporených v 2.kole programu OPORA 2011 v celkovej sume 32 190 EUR:
číslo

Organizácia

Podporená Anotácia projektu
suma

1

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb Senium

1 000 €

Domov sociálnych služieb
Ladomerská Vieska 84, 965
01 Žiar nad Hronom

1 200 €

2

3

DSS Pohorelská Maša

550 €

4

Domov sociálnych služieb
LIBERTAS

1 300 €

5
Domov sociálnych služieb a
špecializované zariadenie
Slniečko Oščadnica

500 €

6

„ Kreatív“ Zariadenie
sociálnych služieb Klasov

700 €

Záverečná správa

Pán Ondrej je klientom domova dôchodcov, je odkázaný
na invalidný vozík. Po smrti manželky sa cíti osamelo a
izolovane. Opäť by však chcel mať pocit užitočnosti pre
ostatných. Chce zriadiť akvárium vo vestibule domova,
kde sa bude starať o rybičky a zároveň sa bude stretávať s
ostatnými spoluobyvateľmi.
V rámci projektu bude mať klient s mentálnym
postihnutím- Alojz – možnosť získať novú pracovnú
zručnosť a naučiť sa samostatne ovládať malotraktor, čo
zvýši jeho potenciál k samostatnejšiemu životu s
možnosťou rozšíriť svoje aktivity aj mimo zariadenia
sociálnych služieb. Doteraz sa veľmi aktívne venuje štúdiu
dopravných predpisov, veľmi rád by si urobil vodičský
preukaz, okrem iného chcel by mať auto a starať sa oň.
Martinou túžbou je mať bicykel, na ktorom by mohla
bezpečne jazdiť po okolí obce, zájsť k zubárke na
ošetrenie , do obchodu, ale aj na cykloturistiku v rámci
zariadenia alebo pripravovaných športových podujatí.
Plánované aktivity určite prispejú k lepšej integrácii
klientky a umožnia jej väčšiu samostatnosť.
Klient ťažko znáša súčasnú situáciu. Pred amputáciou
chodidiel bol samostatný, rád pomáhal iným. S obľubou
sa zúčastňoval rôznych spoločenských akcií. Znovu by
chcel vo svojom veku 72 rokov dosiahnuť čo najväčšiu
mieru samostatnosti a zaradiť sa späť do spoločenského
života, k čomu by mu pomohla elektrická štvorkolka.
Janka má diagnostikované mentálne postihnutie
stredného stupňa, avšak je mobilná. Jej najobľúbenejšou
činnosťou je bicyklovanie. Nový bicykel by jej spríjemnil
pobyt v zariadení, kde bude pravdepodobne žiť aj
naďalej.
Klientka Daniela je pozitívne ladená osobnosť,
sebarealizáciu nachádza v starostlivosti o zvieratá,
pestovaní rastlín a varení. Rada by si dopestovala vlastné
plodiny na varenie. Jej snom je mať vlastný skleník, kde
by si pestovala aj náročnejšie rastliny a mohla si tak
zlepšiť záhradnícke zručnosti.
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Pán Ondrej si želal zriadiť akvárium vo vestibule domova,
kde sa teraz stará a o rybičky a stretáva sa s ostatnými
klientmi, čo pomáha jeho sociálnej integrácii.
Domov sociálnych služieb zakúpil traktor - kosačku na
dvor, Alojz pomáha vodičovi s jeho údržbou, zaujíma sa o
jeho fungovanie. Naučil sa traktor šoférovať a dnes kosí
trávnik v celom areáli. Cez víkendy sa učí dopravné značky
a pravidlá cestnej premávky a robí si testy, ktoré mu
poskytol učiteľ autoškoly. Absolvoval tréning na trenažéri
a cvičnú jazdu v autoškole, táto zručnosť si vyžaduje ešte
veľa cvičení.
Marta sa bicyklu potešila, naučila si nasádzať prilbu,
chodiť do zákruty, používať brzdu a zvonček, bicykluje
najmä po areáli a tenisovom ihrisku. Po ceste jazdí vždy s
inštruktorom, nakoľko má strach bicyklovať mimo areálu
sama. Na jazdu do obchodu a k zubárke si samostatne
netrúfla.

Hlavným cieľom projektu bolo dosiahnuť u klientky čo
najväčšiu mieru samostatnosti prostredníctvom
používania elektrickej invalidnej štvorkolky. Klientka je s
pomôckou veľmi spokojná.
Janka sa novému bicyklu nesmierne potešila. Po troch
mesiacoch sa naučila bicyklovať bez pomoci inštruktora.
Postupom času sa Janka naučila bicykel požičať aj
ostatným klientom.
Daniela s asistenciou ergoterapeutky študovala literatúru
o pestovaní rastlín, sledovala televízne programy. Na jar
sadila semienka a rastlinky. O ktoré sa nasledovné
mesiace starala, zalievala, čistila. Pomáhala pri príprave
terénu pre skleník. Získala samostatnosť v práci v skleníku
a naučila sa variť podľa receptov.

číslo

Organizácia

Podporená Anotácia projektu
suma

7

Záverečná správa

Domov sociálnych služieb a
zariadenie podporovaného
bývania Merema

450 €

Domov sociálnych služieb a
zariadenie podporovaného
bývania Merema

500 €

Klient Jozef trpí mentálnych postihnutím, nestotožnil sa
so životom v zariadení. Túži po nadviazaní kontaktov
mimo zariadenia, po samostatnom živote. Chce mať
vlastnú izbu, so zariadením podľa vlastného výberu,
starať sa o fungovanie vlastného bývania, chodiť do práce
a zarábať si na seba. Takisto chce rozvíjať svoje
priateľstvá a záľuby, najmä tanec.
Roman trpí mentálnym postihnutím, spokojný je hlavne
vtedy, keď ma dostatok príležitostí pre fyzickú aktivitu a
prácu. Chce si zdokonaliť kondíciu a svaly vo fitnescentre,
a pracovať v záhrade zariadenia.

1 500 €

Michal trpí Downovym syndrómom. Vyrastá v
usporiadanej rodine, ktorá sa mu snaží skvalitniť život.
Michal veľmi rád pláva a lyžuje, rád by sa zúčastnil
paralympiády ako reprezentant Slovenska, čiže potrebuje
pravidelne trénovať a zlepšovať svoje osobné časy v
plávaní.

8

9

Združenie VOTUM
10

DOMKO – Domov
sociálnych služieb

750 €

11

Špeciálna základná škola
internátna sv. Klementa
Hofbauera

1 250 €

12

Spojená škola internátna

1 250 €

Vladko trpí mentálnou retardáciou, býva v domácnosti s
matkou a bratom. Má výrazne hudobné cítenie, venuje sa
hre na bicie nástroje. O samostatnom bývaní neuvažuje,
chce sa zlepšiť v hre na bicie nástroje a svoj talent
prezentovať na verejnosti počas kultúrnych vystúpení v
zariadeniach.
Špeciálny fono softvér má pomôcť Andrejke zlepšiť
komunikačné schopnosti a osvojiť si slová, čo prispeje k
jej integrácii do školského kolektívu. Mohla a chcela by
pracovať na rozvoji komunikačných schopností,
porozumení pojmov v súvislostiach, aby dokázala
nadväzovať adekvátne sociálne vzťahy v okolí a tak
napredovala v sebapoznávaní a osamostatňovaní.
Klientka Sabina je žiačkou 5.ročníka triedy pre deti s
mentálnym postihnutím a autizmom Spojenej školy
internátnej. Pomocou fono softvéru plánujú v najväčšej
možnej miere sfunkčniť alternatívnu možnosť
komunikácie so žiačkou, zlepšiť jej pasívny slovník a tým
eliminovať časté negatívne a agresívne prejavy správania
sa v školskom a domácom prostredí.
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Jozef trpí mentálnych postihnutím a túžil po kontaktoch
mimo zariadenia, a po hodinách tanca. Naučil sa
orientovať vo vzdialenejšom okolí a taktiež samostatne
cestovať. Na hodinách tanca sa začlenil do kolektívu, ktorý
ho bez predsudkov akceptoval. Jožko chce v tancovaní
naďalej pokračovať.
Roman začal chodiť pravidelne na tréningy do
fitnescentra, pod vedením osobných trénerov. Činnosť má
pozitívny vplyv aj na jeho psychiku a rozvoj osobnosti.
Roman si tiež našiel nových známych a kamarátov.
Michal mal vytvorený komplexný tréningový proces.
Intenzívny tréning ho pripravil na Svetové hry špeciálnych
olympiád v Aténach, kde získal 3. a 4. miesto v prsiach.
Svoj čas zlepšil o 7 a 22 sekúnd. Na pretekoch v Bratislave
sa umiestnil na 1.mieste. Náročné obdobie mu trénerka
odporučila vyvážiť relaxom a rehabilitačnými masážami.
Zlepšila sa Adamova samostatnosť.
Vladko začal navštevovať Základnú umeleckú školu, kde sa
zoznámil s bicími nástrojmi, rytmikou, rôznymi technikami
hrania. Návšteva ZUŠ prispela ku klientovej samostatnosti,
keďže do školy cestoval MHD samostatne. Vyvrcholením
boli dve vystúpenia, Vladko vystúpil v čajovni v rámci
vernisáže fotovýstavy, v DSS na verejnej akcii a tiež v
rámci spoločného vystúpenia žiakov ZUŠ.

Špeciálny fono softvér pomohol Andrejke zlepšiť
komunikačné schopnosti a osvojiť si slová, čo prispelo k jej
integrácii do školského kolektívu. So spolužiakmi sa teraz
chce hrať aj učiť. Zväčšila sa aj jej samostatnosť.
Sabinka sa zoznámila s Fono programom. Denne počúvala
zvuky, niektoré si obľúbila, iné odmietala. Dnes si Sabinka
vyberá zvuky podľa slovného pokynu pedagóga a vydrží
pri práci aj 10 minút, čo je pokrok oproti úvodným
niekoľkým sekundám. Sabínka si obohatila pasívny slovník
a slovnú zásobu a zlepšila porozumenie reči.

číslo

Organizácia

Podporená Anotácia projektu
suma

13

Kvapka, nezisková
organizácia

700 €

Záverečná správa

Anton je klientom DSS v Tvrdošíne a veľmi by potreboval
podporu pri udržiavaní kontaktov s priateľmi, v
nadväzovaní kontaktov s cudzími ľuďmi s cieľom ukázať
im, ako vie hrať na gitare a spievať. Túži pozvať
kamarátov z Pohorelskej Maše na jeho vystúpenie, chcel
by vedieť hrať a spievať bez trémy a čítať z nôt. Chcel by
prezentovať svoje hudobné zručnosti aj širšej verejnosti .

14

OZ DLAŇ

340 €

Centrum sociálnych služieb
Fantázia

600 €

15

Jarka je mentálne znevýhodnená, mladá 34 ročná žena,
býva v zariadení podporovaného bývania. Na to, aby sa
mohla postupne úplne osamostatniť potrebuje ešte
podporu v niektorých sociálnych zručnostiach. V rámci
projektu vznikne špeciálna kuchárska fotokniha s
receptami, ktorá jej umožní naučiť sa presný postup
prípravy jedál a dosiahnuť tak úplnú samostatnosť.
Jakub má 15 rokov a chodí do 7. triedy špeciálnej
základnej školy, kde má najradšej PC krúžok. Získaním
nových počítačových zručností by mal možnosť viac
komunikovať so svojimi priateľmi a rodinou.

16

AMALIA – Domov
sociálnych služieb

1 350 €

Prostredníctvom špeciálneho softvéru Boardmaker a
počítača s dotykovým displejom plánujú v DSS Amália
zlepšiť komunikačné zručnosti klienta Juraja a prispieť tak
k skvalitneniu jeho života.

1 000 €

Klientke Alexandra sa prostredníctvom náučných
počítačových hier špeciálne určených pre deti s
mentálnym postihnutím zdokonalí nielen v zručnostiach
práce na PC, ale v písaní, čítaní a počítaní.

1 300 €

Adam je veľký športovec a má chuť stále napredovať. Aby
sa Adam dokázal vžiť do situácie pretekov a mohol si
zosúladiť koordináciu tela a mysle poskytneme mu
virtuálny tréning pomocou konzolovej hry.

17

Centrum sociálnych služieb
– DEMY Trenčín
18

Domov sociálnych služieb –
Adamovské Kochanovce
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Tonko absolvoval pravidelnú prípravu v hre na gitaru s
učiteľom zo ZUŠ. Počas prázdnin Tonko účinkoval v
kapele, s ktorou koncertoval. Tonko ako prekvapenie
dostal pre seba vhodný typ gitary. Organizácia tiež
venovala pozornosť psychohygienickej príprave na
odolnosť voči náročným situáciám, zvládanie stresu a
trémy z vystúpenia.
Keďže Jarka nevie čítať a písať, na úvod bolo potrebné
zhotoviť obrázkovú kuchársku knihu s foto receptami, na
jej príprave sa podieľala aj Jarka. Pomocou obrázkov z
letáku sa naučila samostatne nakupovať potrebné
suroviny. Postupne sa naučila samostatne pripraviť 29
jedál z knihy. Sama si dnes plánuje jedálny lístok. Dnes
Jarka žije samostatne v garzónke v rámci podporovaného
bývania, kde využíva kuchynský kút.
Jakub vďaka notebooku odbúral pocit nudy, napätia a
nervozity, zabezpečil si plnohodnotné využitie voľného
času, získal nové vedomosti a zručnosti a upevnil svoje
vzťahy s blízkymi a rodinou.
Po pravidelnom využívaní programu Boardmaker
vychovávateľka s Jurajom vytvorila pracovné listy a
komunikačné tabuľky, tie mu pomáhajú verbálne a
neverbálne vyjadrovať svoje potreby, orientovať sa v
priestoroch zariadenia. Juraj si osvojil základné úkony
práce s PC, používaním programu skicák si zlepšuje jemnú
motoriku, pamäť si precvičuje hrou pexeso.
Klientka Alexandra začala za sprievodu ergoterapeutky,
vychovávateľky a soc. pracovníčky skúšať nové pomôcky a
PC programy. Pri využívaní špeciálnej klávesnice sa
zlepšila motorická a senzorická koordinácia, dokáže sa
orientovať v písmenkách na klávesnici. Saška sa venuje
programom, ktoré rozvíjajú jej slovnú zásobu.
Adam začal využívať veslársky trenažér a hernú konzolu
ako tréning pred športovými podujatiami. Cvičenie mu
robilo radosť, delil s ňou so svojou starou mamou. Sám sa
cvičenia dožadoval. Postupoval podľa cvičebného plánu
zostaveného rehabilitačným lekárom. Adamove výsledky
sa zlepšujú, pri športovom dni Adam sám obsluhoval
hernú konzolu pre ďalších klientov.

číslo

Organizácia

Podporená Anotácia projektu
suma

Záverečná správa

19

Dobrý Pastier n.o. Detský
domov

300 €

Absolvovanie aranžérskeho kurzu pomôže klientke
detského domova k väčšej samostatnosti, k získaniu
nových sociálnych kontaktov a neskôr aj k lepšiemu
uplatneniu v ďalšom živote.

20

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb

340 €

21

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb

350 €

22

Domov sociálnych služieb

1 000 €

Klientka chcela pôvodne absolvovať kurz Viazania a
aranžovania kvetov, ktorý sa však neotvoril. Preto klientka
začala navštevovať iný kurz podvojného účtovníctva, ktorý
navštevuje v Galante. Chystá sa na záverečnú skúšku.
Klientka sa teší z nových vedomostí, ktoré jej pomôžu aj v
rámci pomaturitného štúdia, ktoré ju čaká.
Klient sa krok za krokom oboznamoval s prácou na PC.
Najviac ho zaujala práca s internetom, kde vyhľadáva
najmä stránky o športe a svojich obľúbených futbalových
kluboch. Naučil sa používať Skype a FCB, prostredníctvom
vlastných kont získal viacerých priateľov, s ktorými
komunikuje. Jednej priateľke dokonca opísal aj svoj
zdravotný stav a pocitoch, o ktorých dodnes komunikoval
iba so sociálnou pracovníčkou.

Mladý 29 ročný muž prišiel amputáciou o obe nohy a
momentálne je klientom domova sociálnych služieb. Rád
by sa postupne opäť vrátil do normálneho života a
pomôcť mu v tom môže aj zlepšenie komunikačných a
počítačových zručností.
Hlavným cieľom je pre pani Oľgu trvalé zlepšenie jej
zručností a získanie nových spôsobov a postupov šitia na
modernom šijacom stroji, podpora sebarealizácie, čím by
sa zlepšila kvalita jej života ale i možnosť integrácie do
spoločenstva ostatných klientov zariadenia. Podporí to jej
komunikatívnosť a zvýši sebahodnotenie.
Marika by sa chcela venovať tkaniu domácich kobercov.
Chcela by sa realizovať a robiť to čo má rada. Získaním
prostriedkov na zakúpenie krosien a príslušenstva by sa
jej podarilo splniť jej veľké prianie. Chcela ba si spríjemniť
svoju izbu a prezentovať svoju prácu v širšom
spoločenskom prostredí prostredníctvom výstav a
prezentácií zariadení.

Opatrovateľka naučila Mariku postup práce na krosnách
ovládať podnože, prevliekať pucvlnu. Vyrobené koberce
Marika prezentovala na verejnej akcii Jarmo v Sihle a v
Brezne. Marika dnes tká koberce samostatne, učí sa
striedať farby. Ochotne ľuďom vysvetľuje spôsob svojej
práce, čím nadväzuje nové kontakty.

Klient pán Rastislav je po operácii mozgu. Do nástupu
choroby žil normálnym životom o to ťažšie je pre neho
vyrovnať sa s celkovou situáciou a jeho stavom. Snaží sa
byť nad vecou a zmieriť sa so situáciou, ale telesné a
mentálne znevýhodnenie je dosť značné, ale aj napriek
tomu komunikuje s okolím, snaží sa udržiavať sociálne
kontakty aj keď je to komplikované. Zakúpením
multifunkčného zariadenia t.j. počítač s dotykovou
obrazovkou, tlačiareň, skener s pripojením na internet,
týmto spôsobom by sa jeho predstava o sebe zvýšila,
zvýšil by sa jeho pocit sebauspokojenia a naplnenia.

Klienta Rasťa aktivizovali prácou a činnosťou s PC. Klient si
každým použitím zlepšoval jemnú motoriku. Rasťo do
práce s PC zapájal aj Ďalších klientov, čím získaval pocit
potrebnosti a užitočnosti.

Zámerom projektu bolo znovunadobudnutie krajčírskych
zručností Oľgy. Podporilo to jej komunikatívnosť a zvýšilo
sebahodnotenie. Tiež sa jej zlepšil verbálny prejav.

23

Slovenský červený kríž,
Územný spolok Rožňava

540 €
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číslo

Organizácia

Podporená Anotácia projektu
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Záverečná správa

1 480 €

7 ročné dievčatko s kombinovaným postihnutím
navštevuje stredisko EFFETA už od minulého roka.
Hlavným cieľom individuálneho plánu je prostredníctvom
pravidelných návštev v jej domácom prostredí rozvíjať u
nej hygienické a sabaobslužné návyky, zlepšovať
komunikačné zručnosti tak, aby bola v septembri
pripravená nastúpiť do školy.

Sociálny pracovník po dobu pol roka prichádzal za
klientkou do domáceho prostredia, do rodiny. Cvičili
hygienické návyky, sebaobslužné úkony, stravovacie
návyky, pričom klientku viedol k samostatnosti. 2x
týždenne prichádzala do organizácie, kde precvičovala
jemnú a hrubú motoriku, učila sa posunkovému jazyku
pomocou Fono programu. Klientka je úspešne zaradená
do vyučovacieho procesu na ZŠ pre osoby so sluchovým
postihnutím v Bratislave.

900 €

Danka je 39 ročná klientka s Downovým syndrómom a
navštevuje domov sociálnych služieb týždennou formou.
Danka má veľmi pozitívny prístup k realizácii hipoterapie.
Vynikajúco spolupracuje, má z hipoterapie veľkú radosť.
Pri hipoterapii sa jej dobre uvoľnia inak veľmi stuhnuté
svaly celého tela, napraví sa jej držanie tela. Po psychickej
stránke sa sústredí, premýšľa, čo pozitívne pôsobí na jej
rozvoj osobnosti. Spolupráca s koňom jej dodáva pocit
zodpovednosti a povzbudzuje jej sebavedomie.

Danka absolvovala hippoterapiu 2x týždenne, zoznámila
sa s koňom, zapájala sa do starostlivosti o neho. Danka sa
prestala izolovať od ostatných klientov, jej utiahnutá
povaha sa pri koňovi menila na veselú a uvoľnenú. Zlepšila
si držanie tela, zvýšila svalová sila, zlepšila lokomócia,
uvoľnilo stuhnuté svalstvo. V hippoterapii budú naďalej
pokračovať.

260 €

Klientka Eva je mladá žena s mentálnym postihnutím,
ktorá väčšinu svojho života prežila so svojou rodinou v
Amerike. Napriek kultúrnym rozdielom sa dobre
adaptovala na prostredie krajiny i na denný pobyt v DSS
prof. K.Matulaya, je spokojná, ale má potrebu viesť
aktívnejší a samostatnejší život. Špeciálny kurz nácviku
čítania po slovensky by jej umožnil lepšie sa pripraviť na
samostatný, aktívny život.

Evka absolvovala 26 hodín čítania s asistenciou lektorky.
Najprv sa musela naučiť správne dýchať, aby zvládla
spevavé čítanie. Problém sa objavil pri spájaní viacerých
hlások, keď si zamieňala slabiky, čím sa menil význam
slova, jednoslabičné slová zvládla. Bavilo ju čítanie pri
tabuli, naučila sa nové slová v slovenčine.

Ondrík má Downov syndróm a s tým spojený stredne
ťažký stupeň mentálneho postihnutia. Okolo dvoch –
troch rokov začal mať Ondrík veľmi náročné až
nezvládnuteľné správanie. Hlavným cieľom
individuálneho plánu je dosiahnuť spokojnejší a
plnohodnotnejší život, v ktorom sa bude Ondrík lepšie
vyrovnávať so záťažou, osvojí si efektívnejšie vzorce v
správaní, bude mať viac uspokojivých vzťahov a
voľnočasových aktivít, podporu v začlenení sa do
spoločnosti a vo všestrannom rozvoji.

Pod vedením supervízorky sa stretával Ondríkov podporný
tím - príbuzní, učiteľka a asistentka. Spoločne hľadali
efektívne riešenia problémových situácií v kontakte s
Ondríkom. Pokojnejšie riešenia viedli k znižovaniu napätia
a sebaubližovania u Ondríka. Dodržiavanie jasných
pravidiel v kontakte s Ondríkom viedlo k lepšiemu
porozumeniu zo strany Ondríka a poslúchnutiu príkazov a
prijímaniu argumentov. Ondrík sa mal viac voľnočasových
aktivít, v budúcnosti sa zapojí do detského spevokolu a
čitateľského krúžku v škole.

24

EFFETA – Stredisko sv.
Františka Saleského
25

TROJLÍSTOK – centrum
sociálnych služieb
26

Domov sociálnych služieb
profesora Karola Matulaya
pre deti a dospelých
27

PERSONA

1 200 €
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28

Domov sociálnych služieb a
zariadenie pre seniorov
Horelica

1 000 €

Záverečná správa

Pán Rudolf má veľký sen, vlastniť hudobný nástroj –
heligónku. Chce nielen pasívne vnímať hudbu,
prostredníctvom rádia, televízie, ale chce byť aktívnym
účastníkom celého tohto diania. Sníva o tom, že bude
svojou hrou na heligónke obohacovať nielen svoj život,
ale bude môcť spríjemniť život aj ostatným klientom,
priateľom a známym. Naplnením svojho sna je
vystúpenie na spoločenskej akcii za účelom
prezentovania sa svojich schopností.

29

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb

500 €

Klient pán Jozef by sa chcel naplno venovať svojmu
koníčku, ktorým je fotografovanie. Má zbierku fotiek, radí
sa s priateľom fotografom o technike fotenia a
svojpomocne vylepšuje svoje umenie, ukladá, upravuje
fotografie v počítači. Má o sebe pochybnosti, kvôli
schizofrénii sa cíti menejcenný. Jeho snom je mať výstavu
fotografií v Slovenskej Ľupči, na ktorú by sa prišla pozrieť
verejnosť, obyvatelia zo Slovenskej Ľupče, Banskej
Bystrice a ostatní klienti.

480 €

Dávid má 37 rokov. Je nadchnutý elektrotechnikou,
dokáže na túto tému hovoriť so zápalom a dlho venovať
tomu pozornosť. Vzdelávanie a poznávanie je jeho hlavná
záľuba. Pred rokmi vstúpilo do jeho života duševné
ochorenie a ukončilo jeho vzdelávaciu kariéru, v tom čase
už nevládal študovať ďalej. Teraz sa cíti o niečo lepšie a
rád by pokračoval vo vzdelávaní. Individuálne doučovania
s učiteľom fyziky mu to určite uľahčia.

600 €

Miloš má 40 rokov a kvôli svojim psychickým problémom
je klientom DSS Samaria. Nosí veľmi silné dioptrie a má aj
logopedické problémy. Hipoterapiou a pravidelnými
návštevami u logopéda sa chce zlepšiť v sústredení a v
komunikačných zručnostiach.

Pánovi Rudolfovi sa splnil sen mať vlastnú heligónku.
Vďaka hre na heligónke sa zlepšili aj jeho vzťahy s
ostatnými klientmi. Pán Rudolf prezentoval svoje
schopnosti na spoločenských akciách.
Klient Jozef si naplnil svoj sen. DSS mu pomohol
zorganizovať výstavu fotografií, kde privítal veľa hostí a
prijímal pochvaly a pozitívne ohlasy. Jozef zozbieral
vhodný materiál, nafotil zákutia Slovenskej Ľupče. Sám si
vybral fotoaparát podľa vhodných parametrov, so
starostom si sám dohodol bezplatné zapožičanie
výstavných priestorov a pripravil podklady pre tlač
fotografií. Jožko si pripravil pre hostí aj príhovor. Dnes sa
výstava stala putovnou, teraz je vystavená na sociálnom
odbore BBSK, od januára pôjde do verejných priestorov
BBSK.

30

Bratislavská arcidiecézna
charita
31

Bratislavská arcidiecézna
charita
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Dávid absolvoval 40 hodín doučovania matematiky,
prebral učivo 1.ročníka SŠ, sám navštívil kníhkupectvo a
vybral si učebnice a pomôcky na štúdium. Klientom
individuálne vysvetľuje fyziku a percentá, skupinovým
prezentáciám sa však bráni. Dávid bude v hodinách
matematiky pokračovať, keďže v tomto roku prestal fajčiť,
takže ušetrená peniaze investuje do matematiky.
Miloš začal s návštevami u logopedičky a zodpovedne
trénoval zadané pokyny, dýchanie a plynulosť reči. Kúpil si
dve encyklopédie, z ktorých pripravuje pre klientov
prednášky o slovenských mestách, zlepšuje sa v
prednášaní. Tento čitateľský krúžok pripravuje každý
druhý týždeň. Chodí na hippoterapiu, ktorá mu pomáha
pri lepšom držaní tela, Miloš má radosť z toho, že sa môže
o koňa starať a kŕmiť ho. Sprevádza ho matka alebo brat.
Otec, s ktorým má len sporadický kontakt, prispel Milošovi
peniazmi na hippoterapiu.

číslo

Organizácia

Podporená Anotácia projektu
suma

Záverečná správa

32

Dom sociálnych služieb –
MOST, n.o.

800 €

Klientka je pracovníčkou v chránenej kaviarni, má 30
rokov a ukončené základné vzdelanie. Má
diagnostikovanú paranoidnú schizofréniu. Rada by si
dokončila stredoškolské vzdelanie, vníma to ako
otváranie nových možností, hlavne, čo sa týka uplatnenia
na trhu práce. Za hlavný ciel, ku ktorému chce klientka
smerovať, je samostatnosť. Znamená to, vedieť sa o seba
postarať, konkrétne dokončiť si maturitu, mať prácu,
vlastné bývanie a nezávisle fungovať vo vztahoch. Chce
„mať vlastný život“, nezávislosť.

800 €

Veľkým snom klientky Jojky je naučiť sa tancovať ľudové
tance a verejne vystupovať v kroji. Spolu s terapeutmi sa
v DSS bude učiť aj rómske piesne a tance.

200 €

Pani Vierka je klientkou zariadenia podporovaného
bývania kvôli svojim psychickým ťažkostiam. Vierka túži
vynikať v nejakej zručnosti, ktorá je pre ostatných ľudí
zložitá. Vie ovládať aj zložitejšie prístroje a je na to hrdá.
Prístroj „Domáca pekáreň“ Vierku úplne očaril, myslí si,
že by jej umožnil byť výbornou pekárkou.

33
Domov sociálnych služieb
pre dospelých a zariadenie
podporovaného bývania
Rozsutec
34

Občianske združenie nádej
pre Rozsutec
35

Štvorlístok n.o.

1 200 €

Hlavným cieľom individuálneho plánu malého Riška je
stimulácia a rozvoj rečových schopností a zlepšenie
pamäťových funkcií. Pomocou špeciálnej terapie EEGBiofeedback sa zlepší jeho napredovanie.

1 200 €

19 ročný mladík Edin trpí autizmom, čo prináša rôzne
neprijateľné formy správania. Napriek tomu sa rodina aj
pracovníci zariadenia snažia o čo najväčšiu možnú mieru
integrácie. Rehabilitačné cvičenia a nácvik
komunikačných zručností by mohli pomôcť eliminovať
nežiaduce prejavy správania.

36

DSS Andreas n.o.
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Proces výberu psychoterapeuta prebiehal s klientkou,
samostatne ho kontaktovala a dohodla si stretnutia.
Absolvovala 20 terapeutických stretnutí. Venovali sa
zvládaniu záťaže, zaobchádzaniu s hnevom. S terapiami
vyjadrila spokojnosť, zaviedla si diár, čo umožňuje
organizovať jej čas a písanie denníka, čím dokáže vyjadriť
svoje pocity. Vyskúšala si poslať CV. Z brigády v kaviarni si
ušetrila peniaze na ďalšiu terapiu. Klientka navštevovala
kurz angličtiny a nemčiny a rozhodla sa dokončiť si
maturitu, bola prijatá na 2-ročné externé štúdium.
Klienta Jojka pravidelne nacvičovala tance so sociálnym
terapeutom a ďalšími klientmi, aktívne sa zapájala,
vyberala hudbu. Intenzívne sa podieľala na nákupe látok
na kroje pre ňu a jej tanečnú skupinu, pomáhala pri šití.
Menej sa venovali poznávaniu rómskej kultúry a zvykov,
keďže Jojka radšej nacvičuje tanec.
Vierka bola zo začiatku udivená zvýšeným záujmom o jej
osobu, postupne si zvykla a naučila sa s pekárničkou
pracovať. Začala pečením chleba a neskôr aj briošky. Na
nákup surovín chodila spolu so zamestnankyňou.
Vystihovala si recepty. Napiekla aj na verejnú akciu, ktorej
sa však osobne odmietla zúčastniť. Teší sa z obdivu
ostatných klientov.
Biofeedback terapie poskytli sa konali 2-3 týždenne,
Riškov otec bol do terapie zapojený ako koterapeut. Po
čase ustúpili epileptické záchvaty, predĺžil sa u Riška
nočný spánok a vymizlo nočné pomočovanie sa. Zlepšil sa
grafomotorický prejav a Riško začal prejavovať záujem o
kreslenie. Zvýšil sa počet gest, ktoré chlapec používa v
komunikácii, slabiky spája s gestami. Rovnako sa zlepšil
vzťah medzi chlapcom a otcom.
Edko pod dohľadom inštruktorky absolvoval cvičenia
zamerané na kondíciu, koordináciu a stabilitu, zlepšenie
držania tela. S terapeutkou komunikoval neverbálne. sám
si vybral v obchode korčule a prilbu, korčuľovanie mu išlo.
Pre obohatenie pohybových fitnes cvikov nainštalovali vo
dvore DSS fitnes prvok, na ktorom Edko pravidelne cvičí.
Jeho držanie tela a koordinácia pohybov sa zlepšila.

číslo

Organizácia

Podporená Anotácia projektu
suma

Záverečná správa

37

Návrat

1 100 €

14 ročný David sa pred 2 rokmi vrátil z detského domova
späť k svojej matke. Hlavným cieľom individuálneho
plánu je, že Dávid bude mať zabezpečené priaznivé
podmienky pre svoj všestranný rozvoj vo svojom
prirodzenom prostredí (predíde sa tak jeho opätovnému
umiestneniu do detského domova).
Dávid získa nové pozitívne skúsenosti, nové zručnosti,
úspešne dokončí základnú školu a dostane sa na strednú
školu, podľa svojho výberu.
Juraj je 38 ročný mladý muž s mentálnym postihnutím,
vyrastal v rôznych sociálnych zariadeniach, žil ako
bezdomovec až kým nebol umiestnený v zariadení
podporovaného bývania. Jeho snom je ísť na výlet do
Prahy a vidieť tak svoje rodné mesto. Všetko čo uvidí a
zažije mu poslúži ako inšpirácia v jeho ďalšej umeleckej
tvorbe. Príležitosť prezentovať seba a svoju tvorbu na
samostatnej výstave mu umožní zažiť pocit úspechu.

1 200 €

Pre klienta Ondrejka, ktorý je viacnásobne postihnutý ležiaci a nevidiaci bude v rámci projektu zabezpečený
špeciálny vak a zdvihák, aby sa aj on aspoň takýmto
spôsobom mohol zúčastňovať rôznych aktivít v zariadení.

500 €

38

Lepší svet,n.o
39

Združenie na pomoc ľuďom
s mentálnym postihnutím v
Nových Zámkoch
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Sociálni pracovníci motivačnými rozhovormi zapojili
Dávidovu matku do podpory Dávidovho doučovania, išlo
to však slabo, starostlivosť o Dávida plní babka.
Dobrovoľnícky tím doučoval Dávida v jazykoch a iných
predmetoch. V škole si polepšil a úspešne prešiel do
ďalšieho ročníka. Soc. pracovníci motivovali Dávida k
nájdeniu voľno-časových aktivít. Tábor odmietol
absolvovať, leto strávil u svojej rodiny, kde sa skamarátil
so sesternicou. Začal navštevovať thajský box, ktorý
doplní o posilňovňu. Začal brigádovať - roznášanie
letákov, aby si zarobil na cestovné.
Vďaka Nadácii SPP sa podarilo naplniť Jurajove želania.
Nakúpil si výtvarný materiál a venoval sa umeleckej
tvorbe. 11. októbra 2011 sa v Kaviarni Lepši svet
uskutočnila predajná výstava Jurajových diel, jej výťažok
slúži na ďalší materiál pre Juraja. V septembri 2011 mohol
navštíviť Prahu, kde sa narodil. Počas dvoch dní spoznal jej
pamiatky.
Po zabezpečení závesného zdviháku mohol ležiaci
Ondrejko tráviť čas v tých priestoroch, kde sa aktívne
pracuje aj s inými deťmi. Vnímal ruch okolia a spoznával
veci okolo seba. Jeho presúvanie mohlo byť dôstojné.
Počas obdobia realizácie projektu klient Ondrejko
nečakane zomrel. Zdvihák sa naďalej využíva v zariadení
pre imobilných klientov.

