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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. 2009

 Podpora tvorby a realizácie individuálnych plánov rozvoja osobnosti klientov v zariadeniach
sociálnej starostlivosti - 2.kolo s uzávierkou 3. 3. 2010
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 9.6.2009. Zúčastnili sa ho aj zástupcovia 3 organizácií podporených v programe OPORA
v predchádzajúcom roku a prezentovali svoje aktivity.
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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
 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
V každom z 8 krajov Slovenska sme vyberali jednu organizáciu, ktorá 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)
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Zoznam hodnotiteľov, ktorí posudzovali predložené projekty (tento zoznam bol schválený Správnou
radou):
1) Robert Blaško, poradca primátora mesta Žilina, predtým Fond sociálneho rozvoja
2) Miroslav Cangár, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci
3) Monika Grochová, konzultantka, predtým Záujmové združenie žien Fenestra, Košice
4) Boris Klohna, ZOM Prešov
5) Blanka Berkyová, Magistrát mesta Košice, oddelenie sociálnych vecí
6) Jana Andreasová, Centrum komunitného rozvoja Nitra
7) Elena Kopcová, Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov
8) Viera Dubačová, Divadlo z pasáže Banská Bystrica
9) Martina Gymerská, Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov
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
V 1.kole sa o podporu uchádzalo 52 mimovládnych organizácií.
Hodnotiaca komisia navrhla a Správna rada schválila na podporu 8 organizácií, v každom kraji jednu
a prerozdelili tak celú sumu 53 280 €.

Počet predložených projektov:
banskobystrický

bratislavský

košický

nitriansky

prešovský

trenčiansky

trnavský

žilinský

4%

8%

8%

15%

17%

27%

4%
17%

Najviac organizácii
uchádzajúcich sa
o podporu bolo
z bratislavského
kraja 14, z košického
a banskobytrického
kraja sa zapojilo 9
organizácií,
z prešovského kraja
8 žiadateľov, po 4 sa
zapojili organizácie z
trnavského
a žilinského kraja
a po 2 organizácie
z kraja nitrianskeho
a trenčianskeho.

Organizácie mali možnosť svoj zámer odkonzultovať aj priamo na info seminároch, ktoré sme
zorganizovali 23.júla 2009 - Info seminár v Bratislave, 24.júla 2009 – Info seminár v Banskej Bystrici a
31.júla 2009 – Info seminár v Košiciach. Okrem infomácií o podmienkach programu sme účastníkom
poskytli aj návod na strategické plánovanie organizácie. Seminárov sa zúčastnilo 21 zástupcov
mimovládnych organizácií.
Programová a finančná hodnotiaca správa grantového programu Opora 2009

strana 3

Prehľad podporených organizácií, podľa cieľových skupín:

Cieľové skupiny:
13%

13%

12%

odchovanci detských domovov
po ukončení ústavnej
starostlivosti
seniori

12%

telesne, mentálne a zmyslovo
znevýhodnení ľudia

telesne, mentálne a zmyslovo
znevýhodnení ľudia, deti a
mládež s postihnutím
12%

38%

užívatelia drog a osoby
pracujúce v sex-biznise

ženy a deti v Krízových
centrách, občania umiestnení v
zariadení núdzového bývania a
útulku

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.
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.
Programová a finančná hodnotiaca správa grantového programu Opora 2009
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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.
Do dátumu uzávierky 2.kola do 3.3.2010 predložilo svoje projekty 84 organizácií a inštitúcií
poskytujúcich sociálne služby.
13 predložených žiadostí nespĺňalo formálne kritériá programu a neboli posudzované.
Hodnotiaca komisia posudzovala 71 projektov.
Hodnotiaca komisia programu OPORA odporučila a Správna rada schválila na podporu 30 projektov
s individuálnymi plánmi rozvoja konkrétnych klientov, ktorým bola prerozdelená celá suma 32 720 €.
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Prehľad podporených subjektov podľa typu organizácie:

Typ organizácie

27%

domov dôchodcov a
domov sociálnych
služieb

10%
36%

domov sociálnych
služieb
nezisková organizácia

27%

občianske združenie

Takmer polovicu 46 %
podporených
subjektov tvorili
rozpočtové
organizácie, domovy
sociálnych služieb
a domovy dôchodcov.
Druhú polovicu tvorili
neverejní
poskytovatelia služieb rôzne občianske
združenia a neziskové
organizácie, ktoré
realizovali individuálne
plány rozvoja so
svojimi klientmi.

Cieľové skupiny
deti a mládež s
postihnutím
iné - osoby s diagnózou
schizofrénie

10%
23%

iné - psychiatrická
pacientka
4%
3%
50%

10%

seniori

telesne, mentálne a
zmyslovo znevýhodnení
ľudia
ženy a deti v Krízových
centrách

Najviac individuálnych plánov bolo zameraných na rozvoj klientov telesným a mentálnym
znevýhodnením a na deti a mládež s postihnutím. Po 3 projekty boli zamerané na zvyšovanie kvality
života seniorov v domovoch dôchodcov a na ženy a deti v krízových centrách. Individuálne plány rozvoja
prispeli k osamostatneniu aj klientom so psychiatrickou diagnózou.
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Maroš, klient združenia
Votum je mladý muž,
hyperaktívny, s narušenou
motorikou a s stredným
mentálnym postihnutím.
Je výborný športovec atlét. Jeho snom je
štartovať na paralympiáde
v Londýne v behu na 100 a
200 metrov. Vďaka Maroš
absolvoval 10 dňové
sústredenie v Chorvátsku
so zdravými atlétmi.
Ťažiskom jeho aktivít bol
atletický tréning, v ktorom
pokračoval tréningami
pred pretekmi. Radosť z napredovania mu dodáva silu a chuť pokračovať v náročnej práci. Maroš na
základe svojich výsledkov bol navrhnutý Paraolympijským výborom, aby sa zúčastnil paraolympiády v
Londýne 2012.
Klient z DSS Slatinka Stano
má závažné problémy v
komunikácií. Vďaka
piktogramom sa naučil
lepšie komunikovať. Stano
sa učil vyjadrovať svoje
každodenné potreby aj
pomocou programu
Boardmaker, takisto
pomocou edukačnej
pomôcky Go Talk. Klient
využíva pomôcky každý
deň pri vyjadrovaní svojich
potrieb a pocitov, aktívne
a s veľkým záujmom
spolupracuje. Už počas
realizácie projektu bol zaznamenaný pokrok.
Klient domova dôchodcov v Žiari nad Hronom chce byť aj vo vysokom veku užitočný. Pletenie košíkov a
výrobkov z prútia mu umožnia tráviť voľný čas aktívne a získať aj ohodnotenie svojej práce. Návrat k
dávnemu koníčku,
pleteniu košíkov, bol pre
klienta cieľom. Začal
pracovať s novými
materiálmi, namiesto
ťažko dostupného prútia.
Košíky nadobudli veľký
úspech aj v klientovej
rodnej dedine, kde boli
vystavené a skoro každý z
výstavy si nejaký aj
zakúpil. Zlepšila sa aj
komunikácia s rodinou.
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Finančné vyúčtovanie podporených projektov
Maximálna výška podpory jednej organizácie v 1.kole bola 6 660 EUR, všetky podporené subjekty získali
plnú sumu na svoj inštitucionálny rozvoj.
Maximálna výška grantu na individuálne rozvojové plány bola 1 660 EUR, plnú požadovanú sumu získalo
16 subjektov, teda viac ako polovica žiadateľov. Ostatné organizácie boli podporené zníženou sumou.
Finančný dar bol organizáciám podporeným v 1.kole poskytnutý v 2 splátkach, 1. splátka vo výške 70% =
4 660 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 2010.
V 2.kole bol podporeným subjektov vyplatený grant v jednej splátke, po podpise darovacej zmluvy.
Všetky podporené organizácie úspešne zrealizovali naplánované aktivity a do termínu stanoveného
v zmluve predložili záverečnú obsahovú aj 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 15 podporených subjektov, správy
z monitoringov tvoria prílohu č.2.
Zoznam 38 podporených projektov s anotáciou a správou o realizácií projektov sa nachádza v Prílohe č. 1
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Zoznam 8 organizácii podporených v programe OPORA 2009 v celkovej sume 53 280 EUR.
Organizácia

Združenie Umenie
pomoci

OZ Za dôstojný život

OZ Pomocná ruka

OZ Ostrov

Mesto

Bratislava

Banská
Bystrica

Košice

Levice

Kraj

Bratislavský

Podporená
suma

6 660 €

Banskobystrický 6 660 €

Košický

Nitriansky

6 660 €

6 660 €
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Poslanie organizácie

Občianske združenie Umenie pomoci vzniklo ako organizácia odborníkov
(psychológovia, sociálni pracovníci, právnici, žurnalisti) a jej poslaním je poskytovať
pomoc občanom, ktorí potrebujú zdravotnú, psychickú, sociálnu a spoločenskú
podporu. Poslaním je podporovať a rozvíjať možnosti pre skvalitnenie života občanov
v náročných životných situáciách, poskytovať poradenstvo, organizovať a realizovať
vzdelávacie programy pre rizikové skupiny občanov ako aj pre pomáhajúcich
dobrovoľníkov i odborníkov, pričom naša odborná pripravenosť, dlhodobé
skúsenosti z práce so zdravotne ťažko postihnutými a starými ľuďmi nám pomáhajú v
medializácii tejto problematiky a jej odtabuizovaní pre verejnosť.
Organizácia pôsobí v sociálnej oblasti viac ako 9 rokov a poskytuje odborné,
komplexné služby v sociálnej oblasti ako aj oblasti sociálno-právnej ochrany
a sociálnej kurately. Aktivity organizácie sa komplexne zameriavajú na sociálnu
oblasť. Dominantné aktivity sa zabezpečujú pre ohrozené, týrané, zneužívané a
sociálne znevýhodnené deti v krízovom stredisku. V zariadení núdzového bývania sú
poskytované sociálne služby osamelým matkám a v zariadení útulok pre samostatné
osoby bez prístrešia z celého Banskobystrického kraja.
Poslaním OZ Pomocná ruka je pôsobiť preventívne v oblasti drogovej problematiky a
práce v sex - biznise prostredníctvom špecializovaného sociálneho poradenstva a
podieľať sa na skvalitňovaní života ľudí z týchto ohrozených komunít. Úlohou OZ
Pomocná ruka je prispieť k znižovaniu rizík spojených s rizikovým správaním
cieľových skupín a to hlavne prostredníctvom opatrení harm reduction, výmenou
ihiel a striekačiek, terénnou sociálnou prácou a angažovaním sa za ich práva.
Občianske združenie Ostrov má hlavné poslanie integráciu zdravotne postihnutých
občanov do spoločnosti. Snaží sa hlavne nájsť uplatnenie mladým ľuďom v živote po
skončení povinnej školskej dochádzky, alebo po ukončení školy. Momentálne sa
občianske združenie snaží vyplniť čas týmto ľuďom hlavne krúžkovou činnosťou,
poradenskou činnosťou. Do budúcna chce vytvoriť chránené dielne, poradenské
centrum, nadviazať spoluprácu so štátnymi aj neštátnymi inštitúciami.

Príloha č. 1
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Organizácia

Mesto

Kraj

Podporená
suma

Stredisko
evanjelickej
diakonie - útulok
Dom na polceste

Veľký
Slavkov

Prešovský

6 660 €

Fórum pre pomoc
starším – národná
sieť

Prievidza

Trenčiansky

6 660 €

Kruh n.o.

Trnava

Trnavský

6 660 €

Stopka n.o.

Ružomberok Žilinský

6 660 €
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Poslanie organizácie
Hlavná náplň zariadenia je poskytovanie pomoci mladým mužom v rámci
Prešovského samosprávneho kraja, vyrastajúcim v detských domovoch, ktorí po
skončení ústavnej starostlivosti (po dovŕšení 18. veku života), musia opustiť tieto
zariadenia. Dom na polceste im na určitý čas (najviac 4 roky), poskytne priestor, v
ktorom sa naučia pracovať a samostatne žiť. Sociálna pomoc, ktorú klientom
stredisko poskytuje, je zameraná na zabezpečenie ubytovania a stravy, poskytovanie
sociálneho poradenstva formou osobných rozhovorov klientov so sociálnym
pracovníkom strediska, rozvoj pracovných schopností a návykov formou pracovnej
terapie a stimulácia osobných, sociálnych a komunikačných schopností formou,
spoločenských komunít a voľnočasových aktivít.
Cieľom organizácie je zmierňovanie nešťastia starších, utrpenia, samoty, zvlášť
sociálne znevýhodnených a zdravotne postihnutých starších občanov, riešenie
najakútnejších problémov a potrieb starších, ochrana a presadzovanie ich práv.
Podporovanie ich integrácie do spoločenského a verejného života a aktívne zapájanie
do spoločenského, verejného života a aktívna práca samotných starších na
ovplyvňovaní vlastného postavenia, tvorbe zákonov a monitorovania dodržiavania a
uplatňovania zákonných noriem a prijatých koncepcií, národných plánov na riešenie
otázok starnutia.
Kruh n. o. sústredila svoju činnosť z poskytovania všeobecne prospešných služieb, na
poradenskú odbornú činnosť pri riešení zamestnanosti znevýhodnených skupín
obyvateľov, s dôrazom na zdravotne postihnutých s fyzickým postihom alebo
duševným ochorením. Na prípravu ZP osôb na zaradenie sa do pracovného procesu
vybudovali a prevádzkujú chránenú dielňu –Trenažér. Poskytujú prevencie,
poradenstvo, smerujúce formou terapií a trenažéra k návratu ZP osôb do
pracovného procesu.
Poslaním neziskovej organizácie Stopka n. o. je pozitívne ovplyvňovať vzťah klienta
k sebe, k iným a k prostrediu poskytovaním vzdelávacích a sociálnych služieb
s využitím zážitku a integrácie. Klientom je predovšetkým dieťa a mladý človek so
zdravotným, najmä zrakovým postihnutím. Pomocou zážitkovej pedagogiky
umožňujú klientom rozvíjať záujmy, podporovať ich sebarealizáciu, vytvárať
priateľstvá a vyrovnávať sa tak s postihnutím, či s inými životnými ťažkosťami.
Poskytujú najmä vzdelávacie a sociálne služby a to na regionálnej i celoslovenskej
úrovni.
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1

2

3

4

Predkladateľ

OZ Dlaň

Podporená
suma

Anotácia

Záverečná správa

Jaroslav si za pomoci asistenta vybral a kúpil vhodný malotraktor. Oboznámil sa s
prvkami a funkciami malotraktora, a začal ho používať. Následne oslovil viacerých
zamestnávateľov a s dvoma z nich uzavrel Dohodu o pracovnej činnosti, ktorú za
V rámci projektu bude mať klient s mentálnym
pomoci asistenta vykonával. Jaroslav sa učil veľmi rýchlo, šoférovanie mu išlo
postihnutím - Jaroslav možnosť získať novú
pracovnú zručnosť a naučí sa samostatne ovládať prirodzene, potreboval menej podpory, ako jeho asistenti očakávali. Zlepšil sa jeho
malotraktor, čo zvýši jeho potenciál k
status v rámci, komunity, aj jeho kvalita života, nakoľko si na seba vedel niečo
1 660 € samostatnému životu a k získaniu zamestnania.
zarobiť. Jaroslav chce v naučenej práci pokračovať a hľadať si trvalé zamestnanie.
Logopedické cvičenia klienta prebiehala pod supervíziou logopedičky, ktorú klient
navštevuje. Pri každodennej práci využívali pomôcku Schopnosti - súbor fotografií,
ktorá slúži na rozširovanie slovnej zásoby, rozvíjanie myslenia, vnímania a
poznávacích schopností. Takisto využívali PC program FONO 2. Komunikačné
zručnosti si klient precvičoval pri hre s deťmi v materskej škole, počas
voľnočasových aktivít a v arteterapeutických dielňach. Klientove komunikačné
schopnosti sa zlepšili, začal používať väčšie množstvo slov, hoci stále používa
posunky a gestá, doplňuje nimi svoj verbálny prejav. Celkovo je spontánnejší a
iniciatívnejší pri kontakte s ľuďmi. Pri sebaobslužných činnostiach je aktívnejší, vie
sa obliecť, hoci pri istých úkonoch potrebuje asistenciu.

Občianske združenie
ATHÉNA

5-ročný Janko s Downovým syndrómom by sa
veľmi rád zaradil medzi svojich rovesníkov. K
zlepšeniu integrácie mu pomôže špeciálny FONO
1 640 € softwér na terapiu komunikačných zručností.

FEMINA Domov
sociálnych služieb
Veľký Blh

Klientka Zuzana vo vytvorenom ateliéri získala podmienky na rozvoj a
zdokonaľovanie sa v maľovaní. Poznávala základné farby, vybrala si témy na
Klientka Zuzana z Domova sociálnych služieb vo
maľovanie, naučila sa správne používať štetce aj stojan na maľovanie, všetko toto
Veľkom Blhu sa v rámci terapie venuje najmä
zvládla bez väčších problémov. Priebeh projektu pozitívne ovplyvňovali Zuzanine
maľovaniu. Vybavenie ateliéra a príprava výstavy odhodlanie a dobré materiálne vybavenie. Plánom klientky je v budúcnosti
1 000 € budú pre ňu ďalším krokom k osamostatneniu.
zrealizovať výstavu svojich obrazov.

Justína, n.o.

Klientka nebola schopná samostatne listovať v dennej tlači a prítomnosť asistenta
v tomto smere bola obmedzujúca. Notebook s pripojením na internet a
webkamerou jej zabezpečil možnosť zaujímať sa nielen o slovenské, ale aj o
Pani Šurányiová, 68-ročná klientka domova
svetové dianie a takisto byť v kontakte so svojou rodinou, ktorú nemôže vidieť
sociálnych služieb Justína je už niekoľko rokov
osobne dostatočne často. Klientka sa naučila manipulovať s notebookom, myš
imobilná. Je však veľmi komunikatívna a
spoločenská a veľmi rada by ostala v kontakte so nahradil tablet, ktorý bol jednoduchšie ovládateľný. Rodina klientky sa postarala o
svojou rodinou. Počítač a internet jej umožnia byť nácvik práce s internetom. Najviac ju zaujalo sledovanie správ a našla si novú
záľubu v lúštení maľovaných krížoviek.
800 € v častejšom kontakte so svojimi blízkymi.
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Číslo

5

Predkladateľ

DOMKO - domov
sociálnych služieb

6

Agentúra
podporných služieb,
n.o.

7

Agentúra
podporných služieb,
n.o.

8

Spoločnosť na
pomoc osobám s
autizmom – Žilinský
región

9

Domoc sociálnych
služieb – Čeláre- Kirť

Podporená
suma

1 229 €

600 €

100 €

1 500 €

Anotácia

Záverečná správa

Klientka s mentálnym postihnutím sa chce
zdokonaliť v rôznych výtvarných technikách a
naučiť sa novým. Jej snom je mať samostatnú
výstavu. Návšteva kurzov v Centre voľného času
jej pomôžu k integrácii, lebo bude tráviť so svojimi
rovesníkmi - stredoškolákmi.
Klient Janko žije v chránenom bývaní a učí sa
samostatnosti, najmä v hospodárení s financiami.
Najväčším problémom je pre neho momentálne
stav jeho chrupu, poškodený nadmerným
užívaním antibiotík. Snaží sa nasporiť si financie
na zubnú protézu, ktorá môže zlepšiť jeho
sebavedomie.
24-ročná mladá žena býva v zariadení
podporovaného bývania a snaží sa zvládať
domáce práce. Dovybavenie domácnosti zakúpením žehličky a sušiča na prádlo jej pomôže
v nácviku samostatnosti.
Alexandra je 14-ročné dievča postihnuté
autizmom. Aj napriek tomu, že nerozpráva je
veľmi komunikatívna a navštevuje integrovanú
základnú školu. Špeciálna komunikačná pomôcka
jej pomôžu lepšie komunikovať so svojim
prostredím a tým aj zlepšiť možnosti jej neskoršej
integrácie.

Štefan strávil v domove sociálnych služieb takmer
celý život. Momentálne býva v chránenom bývaní,
má rád spoločnosť, rád je stredobodom
pozornosti. Udržiava kontakt aj so svojimi
príbuznými. Počítač a internet by mu kontakt s
rodinou výrazne uľahčil, zároveň by získal nové
600 € zručnosti.
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Klientka sa zoznámila s prácou na hrnčiarskom kruhu, podarilo sa jej vytočiť malú
nádobu. Takisto sa začala zaujímať o prácu na počítači a kreslenie cez tablet.
Klientka začala navštevovať výtvarný krúžok, v čom chce pokračovať aj v
budúcnosti. Maruška sa zdokonalila vo výtvarných technikách a verejne
prezentovala svoju prácu.

Klient Janko s pomocou rodiny a podpornej skupiny absolvoval návštevy zubára za
účelom vytvorenia novej protézy. Absolvoval aj cvičenia, ako sa o nový chrup
starať. Z nového chrupu sa teší. V skvalitnení jeho života mu pomohla aj
kancelárska stolička, z ktorej sa mu lepšie pracuje na počítači, napr. aj keď píše
emaily priateľke, ktorá nie je z jeho mesta.
Klientka Lenka s pomocou podpornej skupiny začala prať a žehliť. S pomocou
psychológa zakúpila žehličku, dosku na žehlenie a sušiak. Naučila sa podľa štítkov
rozdeľovať prádlo, vyprať ho a následne ho aj žehliť. Vďaka tomu dokáže
samostatnejšie fungovať.

Alexandra, ktorá trpí autizmom, v rámci projektu získala viacero kompenzačných
pomôcok. Vďaka konferencii o kompenzačných pomôckach, ktorú navštívili
pracovníci z organizácie, ktorú navštevuje, získala nové, modernejšie a častokrát
lacnejšie pomôcky. Tieto pomôcky prezentovala na workshope v decembri, čím ich
sprístupnila ďalej.
Prácu s klientom vykonávali sociálne pracovníčky v priestoroch tréningového
bývanie, v izbe klienta. Klient bol k práci na PC motivovaný, keďže jeho rodina
býva v zahraničí a cez internet s nimi mohol ľahšie komunikovať. Keďže klient sa
rád "zabudne niekde na ceste", bolo potrebné s ním pracovať na dodržiavaní
dohodnutých časov, takisto ako naučiť ho koncentrovať sa. Nakoľko na akciách
DSS robí DJ-a, učiť sa pracovať na PC aj s hudbou. V práci na PC sa klient
zdokonaľuje a chce sa zdokonaľovať aj naďalej.
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Číslo

Predkladateľ

10

Domov sociálnych
služieb pre deti a
dospelých Bratislava

11

Domov dôchodcov a
domov sociálnych
služieb Čadca

Podporená
suma

Anotácia
Veronika, 20-ročná klientka je od narodenia
viacnásobne postihnutá a imobilná nedokáže
komunikovať svoje potreby. Do zariadenia
dochádza týždenne, býva so svojou rodinou.
1 575 € Terapiou v Snoezelen miestnosti budú stimulovať
Klient s diagnózou sclerosis multiplex je imobilný,
používa vozíček od roku 2007 je v zariadení
sociálnych služieb. Jeho najväčšou záľubou je
fotografovanie, v základoch ovláda aj prácu na PC.
1 200 € Zlepšovaním zručností v práci s počítačom a

Záverečná správa
Klientka pracovala počas projektu v tmavej snoezelen miestnosti. Cieľom bolo
predlžovať dobu zamerania na pohyblivý a statický predmet, podnecovať
schopnosť zrakom sledovať ruku pri kontakte s podnetom, sprevádzať ruku pri
cielenom pohybe, stimulovať schopnosť prenášať zrakovú pozornosť pri striedavej
ponuke premetov a tým celkovo zlepšiť kvalitu jej prežívania a vnímania.
Dvakrát do týždňa viedli dvaja sociálni pracovníci klienta k osvojovaniu si činnosti
na PC. Klient si osvojil základné zručnosti práce na PC, čím sa zlepšila jeho možnosť
integrácie do spoločnosti. Klient svoje skúsenosti rád odovzdával a odovzdáva
ostatným klientom. Počas projektu bola podporená motivácia klienta v oblasti
vlastnej tvorby - fotografovanie. Svojimi fotografiami skrášlil priestory zariadenia.

12

9-ročná Miriam s Downovým syndrómom
navštevuje špeciálnu základnú školu. Je veľmi
šikovná, ale v úplnej integrácii je bráni najmä
porucha plynulosti reči. Zakúpením Fono softwaru
pomôžu rodičia stimulovať rozvoj všetkých
1 000 € psychických schopností a zlepšiť tak komunikáciu.

Klientke sa používaním myši a samostatnou prácou na PC zlepšila jemná motorika
prstov i celej ruky. Zlepšila sa aj jej celková sústredenosť, klientka už vie sama
obsluhovať niekoľko modulov FONO softweru. Klientke sa zlepšilo vyslovovanie
niektorých hlások. Menej často sa zajakáva, reč je zrozumiteľnejšia, rozšírila sa
slovná zásoba klientky.

13

Domov sociálnych
služieb KOMPA

Viktorka začala pracovať s novými kompenzačnými pomôckami. Obľúbila si pobyt
v Hopsa drese, ktorý ju dokáže upokojiť, aj keď je veľmi rozrušená. Nemá rada
Viktorka je 5-ročné dievčatko s mentálnou
kontakt nôh s podložkou, ak sa jej podarí odraziť, tak iba náhodou, preto na tom
postihnutím, čiastočne imobilná. Špeciálne
ešte musí popracovať. Takisto má rada manipuláciu s predmetmi v malej izbe, čo
kompenzačné pomôcky jej umožnia zlepšiť hrubú je momentálne jej najobľúbenejšia aktivita. Na malej a veľkej podpornej lavici
1 380 € a jemnú motoriku a celkovú koordináciu pohybov. takisto dosiahla úspechy, vie sa uvoľniť.

Domov sociálnych
služieb Nádej

Matej je 17-ročný autista. V DSS je na týždennom
pobyte. Jeho slovník zahŕňa len základné slová, čo
značne obmedzuje jeho kontakt s okolím.
Špeciálny program Broadmaker s ktorým sa
pomocou piktogramov naučí lepšie vyjadriť svoje
1 000 € potreby.

OD SRDCA K SRDCU
klub detí s telesným
a mentálnym
postihnutím na
Slovensku

14
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Klient Matej pracuje s piktogramami na špeciálnom programe Broadmaker.
Piktogrami označujúce rôzne situácie (oblečenie, škola, jedlo, priebeh dňa..) mu
pomáhajú vyjadrovať svoje pocity. V súčasnosti ovláda asi 40 piktogramov, cieľom
je naučiť sa 120 piktogramov.
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16

Predkladateľ

Podporená
suma

Anotácia

Záverečná správa

Slovenské centrum
pomoci

V krízovom centre pomoci je 34-ročná klientka,
ktorá dôsledkom týrania a mnohopočetných
zranení prichádza o zrak. Má dve deti a
momentálne je v hmotnej núdzi. V krízovom
centre jej pomáhajú adaptovať sa na nové
podmienky. Okrem terapie, by jej radi poskytli
počítač, kde by si mohla nainštalovať program pre
1 000 € ľudí s oslabeným zrakom.

Luneta, nezisková
organizácia

Počas trvania projektu varieval klient rôzne druhy jedál, stredne ťažké až ťažké, len
s minimálnou pomocou vychovávateľov. Rovnako nakupoval suroviny na prípravu.
Takisto samostatne pral a žehlil, len pri ťažších kusoch potreboval pomoc (košeľa,
Klient s diagnózou schizofrénia momentálne býva nohavice). Prácu s internetom a PC zvládol veľmi dobre, sám si vyhľadával
v zariadení podporovaného bývania. Snaží sa o
informácie a pripravoval si príspevky na rôzne témy a súčasne a učil zorientovať v
osamostatnenie a návrat späť do normálneho
jednotlivých, preňho potrebných, zákonoch a inštitúciách. Začal maľovať a
života, aby sa mohol starať o svojich synov. K
pracovať v rezbárskej dielni, osvojoval si nové techniky. Vďaka pravidelným
tomuto by mala prispieť najmä ergoterapia,
pracovným činnostiam si zlepšil pracovné návyky, takže ku koncu sa dokázal
práce v dielni, čo môže zlepšiť aj možnosti
venovať práci až 6 hodín denne. Zlepšili sa mu aj rodinné vzťahy, začal viac dbať o
svoje zdravie.
1 300 € neskoršieho zamestnania klienta.

17

Domov dôchodcov a
domov sociálnych
služieb Slovenská
Ľupča

18

Domov dôchodcov a
domov sociálnych
služieb Slovenská
Ľupča

Klienta sa po vzťahoch a agresormi spolu s deťmi zúčastnila rôznych sedení
zameraných na odstránenie traumy z minulosti (znásilenie), vyliečenie anorexie a
depresie. Takisto sa pozitívne výsledky ukázali pri práci s klientkinými deťmi, ktoré
sa postupne začleňujú do bežného života.

Klientka kvôli poveternostným podmienkam nemohla uskutočniť výsadbu kvetín
vonku, preto začala pestovať izbové kvetiny. Až po zlepšení počasia začala
75-ročná klienta je v domove dôchodcov od
minulého roka. Je samostatná a aktívna. Rada by pestovať aj vonkajšie kvetiny. Počas najväčších horúčav pani Kutilová dostala
sa však realizovala a trávila svoj voľný čas
slamený klobúk, aby mohla aj vtedy pracovať pri svojich rastlinkách. Klientka kvety
aktívnejšie, najviac jej v domove chýba práca v
pravidelne sledovala, podľa potreby polievala. Pani Kutilová začala následne
záhradke na ktorú bola zvyknutá. Vytvorenie
pestovať aj zeleninu, keď letničky odkvitnú, bude sa môcť starať napr. aj o tekvicu.
malej záhradky a starostlivosť o priesadky jej dajú Prvé plody zeleniny (baraní roh a papriky) dala kuchárke do guľášu s radosťou, že
280 € priestor na sebarealizáciu.
jej práca priniesla ovocie.
Klientka z domova dôchodcov je vdova a v tomto Klientka v rámci projektu získala 2 rozličné kompenzačné pomôcky na zmiernenie
roku oslávi 79 narodeniny. Je spoločenská, rada
jej zrakového handicapu. Išlo o stolovú lupu a ihlu pre slabozrakých. Klientke
štrikuje, háčkuje a venuje sa ručným prácam. V
zomrel tragicky syn, preto nenapredovala, keďže bola zahltená smútením. Po čase
sa vďaka lupe začala venovať maľovaniu a obkresľovaniu. Pracovala aj s farbami na
dôsledku cukrovky sa jej však začal zhoršovať
sklo a drôtikmi. Napriek snahe sa jej práca s ihlou a nitkami nedarila, preto sa
420 € zrak. Používanie kompenzačnej pomôcky -
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Číslo

Predkladateľ

19

PRIESTOR pre Teba
,o.z.

20

Domov dôchodcov a
domov sociálnych
služieb v Žiari nad
Hronom

21

22

Centrum Slniečko
n.o.

Združenie pacientov
Viktória

Podporená
suma

Anotácia

Záverečná správa

Hlavným cieľom individuálneho plánu je
dosiahnuť u Karolínky čo najväčšiu možnú mieru
samostatnosti, napriek jej telesnému,
mentálnemu i zrakovému znevýhodneniu. V
prvom rade pôjde o zlepšenie mobility, nácvikom
1 500 € používania vozíčka.

Klient domova dôchodcov chce byť aj vo vysokom
veku užitočný. Pletenie košíkov a výrobkov z
prútia mu umožnia tráviť voľný čas aktívne a
680 € získať aj ohodnotenie svojej práce.
Klietka so svojimi 3 deťmi sa momentálne
nachádza v krízovom centre - bezpečný domov, v
dôsledku dlhodobého týrania zo strany manžela.
jej finančné zabezpečenie je veľmi nízke a spolu s
jej maloletými deťmi jej hrozí sociálne vylúčenie.
Cieľom je zamedziť sociálnej inklúzii rodiny
klientky, pomôcť jej preklenúť záťažovú situáciu a
1 500 € štart do nového života bez násilia.
16-ročná Vierka trpí psychickou poruchou v
dôsledku postraumatického syndrómu po
autonehode. Rôznymi formami sa snaží opätovne
zaradiť do normálneho života. V projekte ide o
cielenú podporu samostatnosti, umožnením
systematického štúdia nielen v škole ale i ako
800 € samouk v oblasti počítačovej grafiky.

Programová a finančná hodnotiaca správa grantového programu Opora 2009

Karolínka absolvovala 26 logopedických sedení v centre SPIRARE. Práca bola
zameraná najmä na zlepšenie komunikácie, porozumenie jednoduchým pokynom
a slovným výrazom, ktoré sa používali pri každej činnosti. Karolínka takisto
absolvovala 26 masáží, zúčastnila sa aj MOBI tréningu zameraného na víkend
športových aktivít a nácvik samostatného jazdenia vo vozíčku.

Návrat k dávnemu koníčku, pleteniu košíkov, bol pre klienta cieľom. Klient začal
pracovať s novými materiálmi, namiesto ťažko dostupného prútia. Košíky
nadobudli veľký úspech aj v klientovej rodnej dedine, kde boli vystavené a skoro
každý z výstavy si nejaký aj zakúpil. Zlepšila sa aj komunikácia s rodinou.

Klientka Jozefína si v rámci projektu začala robiť vodičské oprávnenie a nastúpila
do novej práce. Keďže začala bývať v podnájme, je vysoko motivovaná pracovať a
hľadá si k tomu aj brigády. Absolvovala aj výcvik základných počítačových
zručností, ktoré sa jej v práci zídu. Jej deti jej takisto pomáhajú, dokážu sa o seba
navzájom postarať, kým klientka pracuje na 2 zmeny.

Vierka sa krok za krokom osamostatňuje, viditeľne lepšie komunikuje so svojimi
rovesníkmi. Osobnostne dospieva a profesijne dozrieva, hlavne vďaka podpore
blízkych a intenzívnemu vzdelávaniu, ako aj aktívnej, prepojenej zdravotnej,
sociálnej a pracovnej rehabilitácií v priebehu projektu. K napĺňaniu cieľov
individuálneho plánu rozvoja osobnosti Vierky prispeli výraznou mierou jej rodičia.
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Klient DSS - 34-ročný Lajko už systematicky
pracuje na uskutočnení svojho sna - robiť
diskotéky. Je usilovný a húževnatý a už mal
možnosť vyskúšať si robiť DJ. K naplneniu sna mu
momentálne chýba potrebná aparatúra.
Vyvrcholením projektu bude verejná prezentácia diskotéka v miestnom klube. Všetky aktivity
smerujú k osamostatneniu a lepšiemu uplatneniu
1 016 € klienta v bežnom živote.

Lajko získal za pomoci podporenej skupiny orientáciu v rôznych podporných
žánroch, naučil sa robiť diskotéky a získal k tomu vhodné príslušenstvo., Počas
trvania projektu sa ukázali nedostatky, ktoré musí prekonať (tréma, vyhľadávanie
skladieb, naprogramovanie skladieb a iné..,). Napriek dosiahnutým úspechom
Lajko vie, že je potrebné následné zdokonaľovanie sa prehlbovanie vedomostí a
zručností.

24

30-ročný Ivo je klientom DSS na týždennom
pobyte. Je znevýhodnený telesne s ľahším
stupňom mentálneho postihnutia. Snaží sa o čo
najväčšiu mieru samostatnosti. K tomu mu
600 € pomôže aj zlepšenie zručností práce s počítačom.

Klient Ivo sa po zakúpení PC zostavy začal aktívne venovať práci na počítači. K
svojmu cieľu, práci v knižnici, spolu so svojim podporným tímom vybral
zodpovedajúce školenie, ktoré absolvoval. Prácu v knižnici začal Ivo v septembri.
Ivo plánuje v budúcnosti absolvovať kurz na Excel, ktorý v knižnici takisto
potrebuje.

25

Domov sociálnych
služieb pre
dospelých a
zariadenie
podporovaného
bývania Rozsutec

Klientka je sirota a od roku 2000 je v DSS s
celoročným pobytom, má rečový hendikep. Svoje
pocity vyjadruje najmä maľovaním. Formou
maľovania našla svoj zmysel života a spôsob
sebarealizácie. Klientka túži po samostatnom
bývaní, vlastnej práci a vlastnom príjme, z ktorého
by mohla uhradiť výdavky spojené s umeleckou
1 660 € tvorbou.

Klientka si sama vytvorila systém práce a harmonogram, ktorý dodržuje. S
pomocou si nakúpila výtvarné potreby, o ktoré sa stará a v dielni udržuje
poriadok. Na organizácii vernisáže sa aktívne podieľala, pripravovala ju a dokonca
si kúpila nové oblečenie.

Združenie VOTUM

13-ročný Filip s diagnózou DMO sa pohybuje
pomocou vozíka, má ľahký stupeň mentálneho
postihnutia a zhoršuje sa mu zrak. Rozvinul sa mu
však veľký zmysel pre rytmus a improvizáciu.
Muzikoterapia je pre neho vhodným spôsobom
1 660 € sebarealizácie.

Filip ovláda základy hudobnej teórie podľa jeho možností (časovo ich ešte nestihol
zvládnuť celé). Pri hre na gitare má správne držanie tela, čomu napomohlo aj
pravidelné plávanie. Chlapci v jeho veku športujú aktívne oveľa viac, preto bolo
vítané, že aj pre Filipa s jeho postihnutím sa našiel vhodný šport. Filip zatiaľ ešte
na gitare nehrá samostatne, ale s pomocou svojej muzikoterapeutky dokáže
zahrať obľúbené skladby.

23

Domov sociálnych
služieb a zariadenie
podporovaného
bývania MEREMA
Domov sociálnych
služieb prof. Karola
Matulaya
Pre deti a dospelých

26
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Maroš, klient združenia Votum je mladý muž,
hyperaktívny, s narušenou motorikou a s
stredným mentálnym postihnutím. Je výborný
športovec - atlét. Jeho snom je štartovať na
paralympiáde v Londýne v behu na 100 a 200
1 660 € metrov.

Maroš absolvoval 10 dňové sústredenie v Chorvátsku so zdravými atlétmi.
Ťažiskom jeho aktivít bol atletický tréning, v ktorom pokračoval tréningami pred
pretekmi. Počas prvých mesiacov nebola uňho zaznamenaná žiadna zmena, žiadne
zlepšenie. To nastalo až po prekonaní apatie a nechute, zhruba po 4 mesiacoch.
Radosť z napredovania mu dodáva silu a chuť pokračovať v náročnej práci. Maroš
na základe svojich výsledkov bol navrhnutý Paraolympijským výborom, aby sa
zúčastnil paraolympiády v Londýne 2012.

Združenie na pomoc
ľuďom s mentálnym
postihnutím v
Slovenskej
republike (ZPMP v
SR)

Peter je klientom podporovaného bývania. Snaží
sa byť čo najviac samostatný, aby mohol bývať
sám a dokázal sa o seba postarať, zvládal všetky
domáce práce. Rôzne integračné aktivity a kurzy
1 270 € mu v tom pomôžu.

Klient Peter sa snaží osamostatniť a zvládnuť základné aktivity s tým súvisiace.
Varenie ho baví, je vysoko motivovaný. V súčasnosti už dokáže variť len s
pomocou fotoreceptu, bez asistencie. S používaním mobilu má stále problém,
míňa viac kreditu, ako je potrebné a telefón dvíha iba podľa svojej momentálnej
nálady. Začal cvičiť, čo takisto realizuje podľa svojej nálady. Učí sa aj spoločenským
návykom a slušnému správaniu, jeho rodina aj asistenti už zaznamenali pokroky.
Akademické zručnosti ako písanie a čítanie precvičuje iba v kombinácii s niečím,
ako pri písaní zoznamov na nákup či čítaní receptov.

DSS Slatinka,
Lučenec

Klient Stano má závažné problémy v komunikácií. Vďaka piktogramom sa klient učí
lepšie komunikovať. Klient sa učí vyjadrovať svoje každodenné potreby aj
pomocou programu Boardmaker, takisto pomocou edukačnej pomôcky Go Talk.
Cieľom projektu je zlepšiť komunikačné zručnosti Klient využíva pomôcky každý deň pri vyjadrovaní svojich potrieb a pocitov. Klient
klienta. Využitím programu PC Boardmaker sa
aktívne a s veľkým záujmom spolupracuje. Už v priebehu týchto 6 mesiacov bol
1 490 € zlepšia možnosti komunikácie s klientom.
zaznamenaný pokrok.

Združenie VOTUM

Alžbetka, n.o.

Michal je momentálne v krízovom stredisko po
tom, ako musel odísť od svojich pestúnov. Práve
končí strednú odbornú školu - automechanik.
Snaží sa o čo najlepšie uplatnenie v živote.
Autoškola a kurzy mu pomôžu zlepšiť jeho šance
600 € uplatnenia sa na trhu práce.
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Klient Michal úspešné ukončil vodičský kurz a už je vlastníkom vodičského
preukazu. Vzhľadom na svoj zdravotný stav si zváračský kurz neurobil, keďže
absolvoval operáciu srdca. V odbore autoopravár získal výučný list a bol
umiestnený v zariadení Domov na pol ceste v Košiciach.
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