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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 100 000 EUR. Program OPORA bol v roku 2011 prioritne
zameraný na tieto 2 oblasti:


Inštitucionálna podpora mimovládnych organizácii naviazaná na inovatívne integračné
aktivity – 1. kolo s uzávierkou 9. septembra 2011

 Podpora tvorby a realizácie individuálnych plánov rozvoja osobnosti klientov v zariadeniach
sociálnej starostlivosti - 2.kolo s uzávierkou 7.marca 2012
Medializácia programu:
Šírenie informácií o programe sme zabezpečili
prostredníctvom stránky Nadácie SPP
www.nadaciaspp.sk, kde sme zverejnili
grantové podmienky a formuláre oboch kôl
programu.
Vo februári 2012 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.
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Zhrnutie a obsahové vyhodnotenie
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
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)
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Zoznam hodnotiteľov, ktorí posudzovali predložené projekty bol schválený Správnou radou Nadácie SPP:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Miroslav Cangár, Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny, Bratislava
Michaela Šopová, Bratislavský samosprávny kraj, odbor sociálne služby
Jana Andreasová, Centrum komunitného rozvoja, Nitra
Martina Gymerská, Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Žilina
Robo Blaško, Truc sphérique, o.z., Žilina
Eva Jonisová, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Brezno
Blanka Berkyová, Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o
Zuzana Nemcová, Arcidiecézna charita Košice
Lenka Varcholová, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Košice

Všetci posudzovatelia pracujú v sociálnej sfére a majú skúsenosti s posudzovaním projektov. Hodnotiaca
komisia bola rozdelená do 3 skupín na základe regionálneho pokrytia. Projekty boli posudzované podľa
medializovaných kritérií s cieľom nájsť v každom kraji jednu organizáciu, ktorá by mala preukázať:








schopnosť a pripravenosť organizácie úspešne zrealizovať projekt
jasnú predstavu o vízii organizácie
kvalitnú prípravnú fázu a dôkladnú analytickú časť
adekvátnosť výberu prostriedkov pri napĺňaní cieľov
finančnú efektívnosť
jasné zadefinovanie cieľovej skupiny a jej potrieb
inovatívny prístup zameraný na integráciu sociálne znevýhodnených skupín do
spoločnosti
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Prehľady, tabuľky, grafy
V 1.kole sa o podporu uchádzalo 51 mimovládnych organizácií. Spolu žiadali sumu 317 000 €

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

počet
8
13
6
7
6
4
1
6
51 žiadostí

Najviac organizácii uchádzajúcich sa o podporu bolo
z bratislavského kraja 13, z banskobystrického kraja si žiadosť
predložilo 8 organizácií, z nitrianskeho 7 a z košického,
prešovského a žilinského kraja po 6 organizácií.
Najmenej projektov prišlo z trnavského kraja, kde si predložila
žiadosť iba 1 organizácia, z trenčianskeho kraja boli 4 žiadosti.
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.

PREDLOŽENÉ PROJEKTY PODĽA KRAJOV
trnavský
2%

žilinský
12%

banskobystrický
15%

trenčiansky
8%

prešovský
12%

bratislavský
25%

nitriansky
14%
košický
12%
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Podporené projekty
banskobystrický kraj
bratislavský kraj
nitriansky kraj
prešovský kraj
trenčiansky kraj
žilinský kraj
košický kraj
trnavský kraj
SPOLU

počet
1
2
1
2
0
1
1
0
8

Suma
6 660 €
13 320 €
6 660 €
13 320 €
0€
6 660 €
6 660 €
0€
53 280 €

Pôvodný zámer bol v každom z 8 krajov Slovenska vybrať
jednu organizáciu, ktorá by získala príspevok na svoj
inštitucionálny rozvoj vo výške 6 660 €. Hodnotiaca komisia
navrhla a Správna rada schválila na podporu 8 organizácií.
Keďže však predložená žiadosti z trnavského
a trenčianskeho kraja nedosiahli požadovanú kvalitu
a nepresvedčili hodnotiacu komisiu, rozhodli sa sumou
určenou pre tieto kraje podporiť ďalšie dva, jeden
v bratislavskom a jeden v prešovskom kraji.
Pri posudzovaní projektov bola k dispozícii suma 53 280 €.

Projekty a aktivity zrealizovali všetky podporené organizácie
Prehľad podporených organizácií podľa cieľových skupín:

CIEĽOVÉ SKUPINY REALIZOVANÝCH PROJEKTOV
telesne, mentálne a zmyslovo
znevýhodnení ľudia

13%
13%

ženy a deti v Krízových centrách

50%
odchovanci detských domovov a
mladí ľudia bez domova

13%

13%

mladé dospelé dievčatá a ženy
prevažne s ukončenou ústavnou
starostlivosťou
deti a mládež s postihnutím

Podporili sme inštitucionálny rozvoj 4 organizácií, ktoré pracujú s telesne, mentálne a zmyslovo
znevýhodnenými ľuďmi (banskobystrický, košický, nitriansky a žilinský kraj). Naplánované aktivity mohli
vďaka grantu realizovať organizácie, ktoré pracujú so ženami a deťmi v krízových centrách (bratislavský
kraj), odchovancami detských domovov po ukončení ústavnej starostlivosti a mladými ľuďmi bez domova
(prešovský kraj), mladými a dospelými dievčatami a ženami s ukončenou ústavnou starostlivosťou
(prešovský kraj) a organizácia, ktorá sa venuje deťom a mládeži s postihnutím (bratislavský kraj)

Zoznam 8 podporených projektov s anotáciou a správou o realizácií projektov sa nachádza v Prílohe
č. 1
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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 46 720 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.
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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 7.marca 2012 predložilo svoje projekty 152 organizácií a inštitúcií
poskytujúcich sociálne služby. Spolu žiadali sumu 181 560 €.
10 predložených žiadostí nespĺňalo formálne kritériá programu a neboli posudzované. Hodnotiaca
komisia posudzovala 142 projektov.
Hodnotiaca komisia programu OPORA odporučila a Správna rada schválila na podporu 56 projektov
s individuálnymi plánmi rozvoja konkrétnych klientov, ktorým bola prerozdelená celá suma 46 720 €.
Z 56 podporených projektov sa realizovalo 55 v celkovej sume 45 865€.
OZ Návrat vrátilo grant vo výške 210€, nakoľko sa im nepodarilo zrealizovať plánovaný projekt. Dôvodom
bolo, že klient prestal navštevovať plánovaný tanečný kurz už po prvý hodinách.
Združenie Sofia Bratislava, nakoľko jeden z plánovaných kurzov klientka neabsolvovala z dôvodu choroby.
Organizácia vrátila nevyčerpanú čiastku 350€.
Centrum Slniečko, n.o. nevyčerpalo celý grant a vrátilo sumu 295€
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Prehľady predložených a podporených projektov

Predložené projekty

Počet

banskobystrický
bratislavský

28
32

košický
nitriansky

13
15

prešovský
trenčiansky

26
2

trnavský
žilinský

19
7

SPOLU

142

Najviac projektov bolo predložených v bratislavskom
banskobystrickom (28) a prešovskom kraji (26).
Najmenej projektov prišlo z trenčianskeho kraja (2).

PREDLOŽENÉ PROJEKTY PODĽA KRAJOV
trnavský
13%

žilinský
5%

banskobystrický
20%

trenčiansky
1%

prešovský
18%
bratislavský
23%
nitriansky
11%

košický
9%
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(32),

Prehľad podporených subjektov podľa typu organizácie a cieľovej skupiny
počet
podporená počet
typ organizácie
podporených suma
zrealizovaných
800€
800€
nadácia
1
7 717€
7 422€
nezisková organizácia
10
19 659€
19 099€
občianske združenie
22
18 036€
18 036€
rozpočtová organizácia
22
508€
508€
účelové zariadenie cirkvi
1
46 720€
45 865€
SPOLU
56

PREHĽAD PODPORENÝCH PODĽA TYPU ORGANIZÁCIE
nadácia
2%
rozpočtová
organizácia
39%

účelové zariadenie
cirkvi
2%

nezisková
organizácia
18%

občianske združenie
39%

39% podporených subjektov tvorili rozpočtové organizácie - domovy sociálnych služieb a domovy
dôchodcov, rovnaký bol aj počet projektov občianskych združení, 18% podporených boli projekty
neziskových organizácií.
Po jednom individuálnom plány rozvoja klientov realizovali nadácia a účelové zariadenie cirkvi.
Zoznam 55 podporených projektov s anotáciou a správou o realizácií projektov sa nachádza v Prílohe č.
2
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Podporené projekty v 2. kole
Pre 31 ročnú klientku Domova sociálnych služieb Domko v Košiciach Alžbetku bol zrealizovaný IPRO,
v rámci ktorého sa naučila piecť a pripravovať
jednoduché nátierky.
Súčasťou projektu bola aj návšteva obchodu, aby
sa vedela zorientovať pri nákupoch, keďže
dovtedy sa nakupovania zúčastňovala iba ako
pozorovateľ. Klientke sa veľmi páčilo vyhľadávanie
receptov v novinách, časopisoch, knihách aj na
internete, naučila sa tiež obsluhovať sporák. Svoje
výrobky prezentovala kamarátom v zariadení.

Klient Špecializovaného zariadenia Kotva pri Domove
dôchodcov a domove sociálnych služieb pána Dušana
trpí mentálnou retardáciou. Je problémový, má
kolísavé správanie a sklony k sebapoškodzovaniu.
Komunikuje na veľmi slabej úrovni, čo pre neho
znamená frustráciu a vedie k prejavom problémového
správania, ako je agresívne správanie obrátené voči
ostatným ľuďom, predmetom a voči sebe. Cieľom
individuálneho plánu rozvoja osobnosti bolo zlepšenie
komunikácie pomocou piktogramov a komunikačného softvéru.

Z prostriedkov Nadácie SPP boli zakúpené pomôcky na
zlepšenie komunikácie - komunikačný softvér a
pomôcky na výrobu piktogramov. Vyrobené pomôcky
Dušanovi pomohli zlepšiť kvalitu jeho života, zlepšila sa
jeho komunikácia s personálom aj ostatnými klientmi,
prestali prejavy sebapoškodzovania. Svoje potreby,
požiadavky, pocity, nálady vyjadruje pomocou
obrázkov a má pocit, že je pochopený.
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Klientka Domova sociálnych služieb Detva Michaela má
DMO. V rámci svojich možností a schopností by chcela
viesť samostatný život.
Cieľom IPRO vypracovaného pre ňu bola príprava na
samostatný život v chránenom bývaní a získavanie a
rozvoj
praktických zručností do chráneného
pracoviska.
Michaela sa v rámci projektu naučila používať
elektrického vrátnika (otváranie, zatváranie dverí),
telefónnu ústredňu (prijímanie hovorov, prepínanie
hovorov na jednotlivé oddelenia a kancelárie) a ovládať
jednoduchý počítačový program (evidencia dochádzky
klientov
a
zamestnancov,
evidencia
stravy
zamestnancov).
Získané zručnosti jej umožnili pracovať na vrátnici
v chránenom bývaní DSS.

32-ročná klientka Rehabilitačného zariadenia
Claudianum v Modre Hanka s mentálnym postihnutím
a afektívnymi poruchami žije s chorou matkou.
Kreslenie a maľovanie patrí medzi jej najobľúbenejšiu
činnosť. Rada by sa stala umelkyňou a získala uznanie
verejnosti. Nezisková organizácia Claudianum pre ňu
vypracovala IPRO, ktoré dopomôže zrealizovať jej
túžbu.
Hanka sa vďaka projektu stala umelkyňou a získala
uznanie verejnosti. Absolvovala výtvarný kurz a
pripravila kolekciu obrázkov, ktoré vystavila na svojej
prvej samostatnej predajnej výstave v Music Café
Galérii v Modre.
Svoje diela zdokumentovala aj v prezentačnej CEWE knihe. Obrazy s vianočnými motívmi boli vytlačené
na pohľadniciach, aby mohli byť predávané a dostali sa ďalej do sveta.
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Finančné vyúčtovanie podporených projektov
1. kolo
Maximálna výška podpory jednej organizácie v 1.kole bola 6 660 EUR, podporu v plnej výške získalo 8
organizácií.
Maximálna výška grantu na individuálne rozvojové plány bola 1 660 EUR, plnú požadovanú sumu získalo
15 organizácií. Ostatné organizácie boli podporené zníženou sumou. Zrealizovaných bolo 55
individuálnych plánov rozvoja klientov z 56 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 všetkých 8 projektov organizácií, všetky predložili riadnu priebežnú správu a bola im
vyplatená aj druhá splátka.
2. kolo
V 2.kole bol finančný dar vyplácaný v plnej sume po podpise darovacích zmlúv. OZ Návrat vrátilo grant vo
výške 210€, nakoľko sa im nepodarilo zrealizovať plánovaný projekt. Dôvodom bolo, že klient prestal
navštevovať plánovaný tanečný kurz už po prvý hodinách. Združenie Sofia a Centrum Slniečko, n.o
nevyčerpali celý grant a vrátili 350€ a 295€.
Ostatných 53 subjektov naplnilo plány a do termínu stanoveného v zmluve predložilo záverečnú obsahovú
a finančnú správu.
Celkovo sa realizovalo 55 projektov v sume 45 865€

Monitoring podporených projektov
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 9 podporených subjektov.

Prílohy
Príloha č. 1: Zoznam 8 podporených organizácií z 1. kola so záverečnou správou
Príloha č. 2: Zoznam 55 podporených projektov z 2. kola s anotáciou a záverečnou správou
Príloha č. 3: Správy z monitoringov podporených projektov
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Príloha č. 1
Zoznam 8 podporených
organizácií z 1. kola
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Príloha č. 1: Zoznam 8 organizácii podporených v 1.kole programu OPORA 2011 s krátkou anotáciou o projekte, v celkovej sume 53 280 €.
Organizácia

UP - Down
syndrom

Mesto

Kraj

Podporená
suma

Bratislava

bratislavský

6 660 €

Pomoc
Bratislava
ohrozeným deťom

bratislavský

6 660 €

Občianske
Šaľa
združenie Záhrada

nitriansky

6 660 €

Občianske
združenie DLAŇ

banskobystrický 6 660 €

Lučenec
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Poslanie organizácie
Občianske združenie sa zameriava aj na presadzovanie a skvalitnenie integrácie ľudí
s Downovým syndrómom do spoločnosti a zameriava sa na postupné vytvorenie
centra pre poskytovanie komplexnej poradenskej, osvetovej a inej odbornej pomoci s
následným vytvorením miest pre ďalšie vzdelávanie, chránené zamestnanie a
chránené bývanie. Cieľom projektu je poskytnúť členom nadštandardnú
špeciálnopedagogickú a liečebno-pedagogickú starostlivosť vo forme odborných
kurzov pre deti a rodičov (balintovské skupiny, masáže detí, rozvoj pozornosti, reči
a prehĺbenie vzťahu rodič – dieťa).
Základným zámerom združenie Pomoc ohrozeným deťom je priama pomoc rodine
ohrozenej násilím, priama pomoc obetiam domáceho násilia a prevencia. Poslaním
združenia je zastaviť cyklus domáceho násilia prostredníctvom podporných služieb
a osvety. Cieľom projektu je zabezpečiť používanie metodiky na identifikáciu týraných
žien v rámci SR, zabezpečiť odborné vzdelávanie v rodovej problematike a pravidelnú
supervíziu pre pracovníčky združenia a vypracovať štandardy poskytovania sociálneho
poradenstva v združení.
Cieľom OZ Záhrada je vytváranie priestoru pre všetky deti - zdravé, choré i
s postihnutím. Poskytuje jazykové vzdelávanie deťom so sociálne slabších rodín, v júni
2011 združenie otvorilo komunitné centrum pre deti a mladých s mentálnym
postihnutím s aktivitami pracovnej terapie, arteterapie a zdravotných cvičení.
Zámerom projektu je poskytovať rehabilitácie deťom s postihnutím, pracovnú terapiu
v záhrade združenia, dramatoterapiu, podporné skupiny pre rodičov detí so
špeciálnymi potrebami a rozbehnúť spoluprácu s mestom pri udržiavaní verejných
plôch mladými ľuďmi s autizmom.
Poslaním OZ Dlaň je skvalitňovať sociálne služby pre občanov so špecifickými
potrebami, najmä občanov s mentálnym znevýhodnením. Podporujú prechod
občanov žijúcich v izolovanom veľkokapacitnom domove sociálnych služieb do
komunitného bývania – Zariadenia podporovaného bývania v meste Lučenec, šíria
myšlienku deinštitucionalizácie v podmienkach SR. Cieľom projektu je ukončiť proces
deinštitucionalizácie DSS Slatinka a tak sa vytvoril príklad dobrej praxe v SR,
medializovať problematiku deinštitucionalizácie zariadenie, v praxi overovať nové
metódy práce s občanmi so špecifickými potrebami a rozbehnúť potrebný
dobrovoľnícky program.
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Organizácia

Mesto

Kraj

K-7 Psovodi –
záchranári
Slovenskej
republiky, OZ

Žilina

žilinský

Združenie na
pomoc ľuďom
s mentálnym
postihnutím
v Spišskej Novej
Vsi

Spišská
Nová Ves

košický

Stredisko
evanjelickej
diakonie – útulok
Dom na polceste

Veľký
Slavkov

prešovský

Relevant, n.o.

Prešov

prešovský

Podporená
suma

6 660 €

6 660 €

6 660 €

6 660 €
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Poslanie organizácie
Občianske združenie K-7 Psovodi – záchranári je zamerané na záchranársku kynológiu
a na systematickú prácu v oblasti canisterapie – s ľuďmi telesne, mentálne a zmyslovo
postihnutými. Pri práci so znevýhodnenými skupinami využíva vlastnosti, povahu a
výcvik špeciálnych psov. Cieľom projektu je realizovať pravidelnú canisterapiu
v zmluvných zariadeniach, byť motivátorom zmeny legislatívy SR v oblasti riadenej
canisterapie na Slovensku a vydať a propagovať metodologickú publikáciu „Riadená
canisterapia – ako na to ?“ pre odbornú verejnosť v oblasti sociálnych služieb.
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Spišskej Novej Vsi poskytuje
sociálne poradenstvo ľuďom s mentálnym postihnutím a ich príbuzným. Prevádzkuje
domov sociálnych služieb Náš dom, v pobytovej a ambulantnej forme s kapacitou 25
miest. V súčasnosti organizácia dokončila úpravu pomocných chránených dielní, ktoré
sú určené na pracovnú terapiu. Cieľom projektu je zapojiť klientov do pracovnej terapie
v drevárskej dielni a rozvíjať ich pracovné zručnosti, realizovať systém vzdelávania
zamestnancov v oblasti remeselnej výroby a nadviazať spoluprácu s dobrovoľníkmi
(študentmi Strednej odbornej školy drevárskej v Spišskej Novej Vsi).
Hlavná náplň Strediska evanjelickej diakonie – útulok Dom na polceste 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 poskytne
priestor, v ktorom sa naučia pracovať a samostatne žiť. Zámerom projektu je
vytvorenie a registrovanie nového typu poskytovanej sociálnej služby diagnostiky
klientov podľa potrieb a realizácia individuálnych plánov rozvoja, vytvorenie
a registrovanie chránenej dielne - montážnej dielne a hospodárskej farmy.
Nezisková organizácia RELEVANT a jej hlavným poslaním je vytvárať priestor pre
aktivity s preventívnym zameraním pred nežiaducimi spoločenskými javmi, snahou je
pomôcť ľuďom, ktorí sa nachádzajú v životných krízach, izolácii, núdzi. Organizácia
prevádzkuje útulok Hniezdo pre klientky po odchode z detských domovov. Cieľom
projektu je prechod z útulku na domov na pol ceste, rozšírenie obsahu sociálnej
služby a rozvinutie individuálnej práce s klientkami a pracovnej terapie, zabezpečenie
kurzu prvej pomoci pre zamestnancov a šírenie informácií o útulku medzi
potenciálnymi klientkami v detských domovoch.
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Príloha č. 2
Zoznam 55 podporených
projektov v 2. kole
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Príloha č. 2: Zoznam 55 projektov podporených v 2.kole programu OPORA 2012 v celkovej sume 45 865€:
č.

1.

2.

3.

4.

Predkladateľ

Podporená
suma

Anotácia

Záverečná správa

Agentúra podporných
služieb, n.o.

Peter je 31-ročný muž, so stredným stupňom mentálneho
postihnutia. Je zručný v pomocných prácach okolo domu a rád
pomáha. Peter pracuje na chránenom pracovnom mieste a býva
v zariadení podporovaného bývania. Rád by vyskúšal kosenie s
veľkou kosačkou, z výplaty si plánuje ušetriť nejaké peniaze na
385 € vlastné bývanie.

31 ročnému klientovi Petrovi sa vďaka IPRO
podarilo zdokonaliť v niektorých zručnostiach,
ktoré ho posunuli k cieľu viesť samostatný život.
Prehĺbil si pracovné návyky (najmä príchod do
práce načas a vykonávanie svojej práce
zodpovedne) a naučil sa obsluhovať nový typ
kosačky a starať sa o ňu.

Arcidiecézna charita Košice

19-ročnému klientovi Charitného domu mládeže zomreli v detstve
obaja rodičia,
bol opakovane hospitalizovaný v detskej
psychiatrickej nemocnici, v 18-tich rokoch odišiel z pestúnskej
rodiny, ktorá žije v Anglicku. Chce ukončiť OU - záhradníctvo a
nájsť si prácu. S asistenciou sociálnej pracovníčky sa naučí
poznávať ručičkové hodiny, získa PC zručnosti, napísať životopis,
osloviť potenciálnych zamestnávateľov. Nový počítať mu tiež
317 € umožní nadviazať kontakt so sestrou a rodinou v Anglicku.

19 ročný klient Charitného domu sa naučil
pracovať s počítačom - naučil sa pracovať v
programe Microsoft Word, založil si mailovú
schránku, vytvoril si životopis a poslal ho
zamestnávateľom pre získanie pracovného miesta,
nainštaloval si skype a naučil sa komunikovať so
svojou rodinou v Anglicku. Okrem notebooku mu
boli v rámci projektu zakúpené aj náramkové
hodinky, na ktorých sa naučil poznávať čas.

Centrum Slniečko, n.o.

Klientka Viera žije v zariadení pre obete domáceho násilia spolu
s tromi deťmi. Chce sa sama postaviť na vlastné nohy. Má
možnosť zamestnať sa, nevyhnutne však potrebuje vodičský
preukaz (na základe požiadavky zamestnávateľa). Má tiež veľký
záujem získať profesionálne zručnosti v aranžovaní kvetov
formou aranžérskeho kurzu. Ak sa jej podarí postaviť sa na
vlastné nohy, v budúcnosti by si chcela založiť aj vlastnú živnosť
435 € so zameraním na aranžovanie a pestovanie kvetín.

Klientka Viera absolvovala výcvik vodičského
oprávnenia na riadenie motorového vozidla
skupiny "B" a v januári bude mať záverečné skúšky.
Pri príprave na tieto skúšky jej pomáhajú aj
zamestnanci Centra Slniečko. Vodičské oprávnenie
potrebuje pri výkone svojho zamestnania a chce
ho využiť aj v budúcnosti.

Centrum sociálnych služieb
Dúhový sen, Kalinov

Monika bola umiestnená do detského domova, momentálne jej
poskytuje sociálne služby Domov na pol ceste. Má ľahkú
mentálnu retardáciu. Veľmi rada vyšíva, pletie, rada pracuje s
papierom, ale najradšej pracuje v záhrade pri zariadení. Práca jej
dáva možnosť cítiť sa byť súčasťou spoločenského života. Želala
by si mať možnosť sama si vo fóliovníku dopestovať zeleninu,
ktorú bude môcť využiť pri realizácii svojich receptov, ktoré už
415 € má pripravené.

Klientka Monika sa vďaka projektu oboznámila s
prácou vo fóliovníku - naučila sa pracovať so
záhradníckym náradím, pripraviť pôdu, vysadiť
semená a starať sa o rastlinky. Projekt u nej
prebudil ochotu a chuť pracovať, záujem o nové
informácie a zvýšil jej sebadôveru a naplnenie
pocitu dôležitosti.
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č.

5.

6.

7.

8.

Predkladateľ

Podporená
suma

Anotácia

Záverečná správa

Jakub je 11- ročné dieťa postihnuté DMO. Napriek ťažkému
stupňu mentálnej retardácie, komunikuje rôznymi zvukmi, s
pomocou sa dokáže výtvarne realizuje. Potrebuje však stoličku
1 660 € pre zlepšenie sedenia pri tvorivých dielňach

32 ročná klientka Rehabilitačného strediska
Claudianum sa vďaka projektu stala umelkyňou a
získala uznanie verejnosti. Absolvovala výtvarný
kurz a pripravila kolekciu obrázkov, ktoré vystavila
na svojej prvej samostatnej predajnej výstave v
Music Café Galérii v Modre. Svoje diela
zdokumentovala aj v prezentačnej CEWE knihe.
Obrazy s vianočnými motívmi boli vytlačené na
pohľadniciach, aby mohli byť predávané a dostali
sa ďalej do sveta.
Pre 11 ročného klienta OZ Čarovný prútik Jakuba
bola zakúpená rehabilitačná špeciálne upravená
stolička Leckey Therapy, ktorý mu umožňuje lepšie
sedenie pri výtvarných aktivitách. Zakúpená
stolička mu zlepší kvalitu života zabezpečením
správneho sedenie, ktoré na iných stoličkách nie je
možné, kvôli jeho skolióze. Okrem výtvarných
činností je vhodná aj na individuálne vzdelávanie a
rozvoj jemnej motoriky.

Diecézna charita Žilina,
Detský charitný dom
Považská Bystrica

Lukáš má 19 rokov, žije v detskom domove a momentálne
navštevuje 3. ročník na Odbornom učilišti internátnom – odbor
murár v Ladcoch. Po ukončení súčasného odboru plánuje
štúdium na ďalšom trojročnom odbore zámočník, aby zvýšil
svoju uplatniteľnosť na trhu práce. Veľkou pomocou by bolo aj
absolvovanie vodičského oprávnenia na skupinu B a získanie
508 € osvedčenia vodiča vysokozdvižného vozíka.

Lukáš - 19 ročný klient Detského charitného domu
v Považskej Bystrici získal vďaka projektu vodičské
oprávnenie a osvedčenie vodiča vysokozdvižného
vozíka, čím sa zlepšia jeho možnosti uplatnenia sa
na trhu práce v rámci osamostatňovania po
opustení detského domova.

DOMKO-Domov sociálnych
služieb

Pre 31 ročnú klientku Domova sociálnych služieb Domko v Košiciach Alžbetku bol zrealizovaný IPRO,
v rámci ktorého sa naučila piecť a pripravovať
jednoduché nátierky. Súčasťou projektu bola aj
návšteva obchodu, aby sa vedela zorientovať pri
nákupoch, keďže dovtedy sa nakupovania
Alžbetka má 31 rokov. Má Downov syndróm, strednú mentálnu zúčastňovala iba ako pozorovateľ. Klientke sa
retardáciu. Žije v spoločnej domácnosti s bratom a otcom, mama veľmi páčilo vyhľadávanie receptov v novinách,
jej zomrela v roku 2011. Rada by sa naučila variť, cieľom projektu časopisoch, knihách aj na internete, naučila sa tiež
je vytvoriť kuchársku knižku na základe jej praktických zručností obsluhovať sporák. Svoje výrobky prezentovala
398 € pri príprave jednoduchých receptov.
kamarátom v zariadení.

Claudianum, n.o

Čarovný prútik

32-ročná Hanka s mentálnym postihnutím a afektívnymi
poruchami žije s chorou matkou. Kreslenie a maľovanie patrí
medzi jej najobľúbenejšiu činnosť. Rada by sa stala umelkyňou
a získala uznanie verejnosti. V jej túžbe jej dopomôže
absolvovanie výtvarného kurzu, účasť na výtvarných súťažiach.
Združenie jej pomôže zorganizovať predajnú výstavu obrazov
500 € a pretlač obrazov na pohľadnice, aby sa dostali do sveta.
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č.

9.

10.

11.

12.

Predkladateľ

DOMKO-Domov sociálnych
služieb

Podporená
suma

Anotácia

Záverečná správa

Klientka sa narodila s Downovým syndrómom, mentálna úroveň
dosahuje mentálnu retardáciu stredne ťažkého stupňa. Veľmi
rada chodí na canisterapiu. Získaním fotografických zručností by
sa naučila využívať fotografiu ako nástroj zaznamenávania
okolitého sveta, ktorého súčasťou sú aj zvieratá a jej láska k nim.
Jej snom je mať vlastnú výstavu fotiek, čím by sa realizovala a
1 000 € tak by nadobudla pocit sebavedomia a seba uplatnenia.

Klientka Domova sociálnych služieb - Domko v
Košiciach spojila svoje dve záľuby - fotografovanie
a lásku k psom. Pravidelne navštevovala košický psí
útulok, kde fotografovala psi. Vytvorené fotografie
boli prezentované na výstave v čajovni AMANA

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb LUNA
(pre Špecializované
zariadenie Kotva)

Pre klienta Dušana boli zakúpené pomôcky na
zlepšenie komunikácie - komunikačný softvér a
Dušan trpí mentálnou retardáciou. Je problémový, má kolísavé
pomôcky na výrobu piktogramov. Vyrobené
správanie. Má sklony k sebapoškodzovaniu. Komunikuje na veľmi pomôcky pomohli zlepšiť kvalitu jeho života,
slabej úrovni. Problémy s komunikáciou pre klienta znamenajú
zlepšila sa jeho komunikácia s personálom aj
frustráciu, čo vedie k prejavom problémového správania, ako je ostatnými klientmi, prestali prejavy
agresívne správanie obrátené voči ostatným ľuďom, predmetom sebapoškodzovania. Svoje potreby, požiadavky,
a voči sebe. Dlhodobým cieľom je zlepšenie komunikácie
pocity, nálady vyjadruje pomocou obrázkov a má
1 400 € pomocou piktogramov a komunikačného softvéru.
pocit, že je pochopený.

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb (pre
Stredisko DSS Symbia
Zvolen)

Martina má 23 rokov. Túži sa osamostatniť a pracovať v škôlke
ako pomocná sila. Našla sa škôlka, kde sú ochotní pomôcť
Martine pri získaní práce a jej udržaní. Získala by tak nové
pracovné návyky, naučila by sa plniť úlohy podľa požiadaviek
zamestnávateľa. Na pracovisku ju bude sprevádzať tútor, ktorý
jej bude určitý čas pomáhať pri plnení požiadaviek
1 250 € zamestnávateľa.

Domov sociálnych služieb a
zariadenie podporného
bývania MEREMA

44 ročný klient DSS a ZPB Merema v Modre získal
komunikačnú pomôcku - tablet s komunikačným
softvérom na tvorbu komunikačných tabuliek pre
ľudí, ktorí môžu komunikovať len alternatívnymi
44-ročný Peter s mentálnym postihnutím má poruchy reči, čo
spôsobmi. Prístroj vytvára špeciálne tabuľky, v
obmedzuje jeho komunikáciu s ľuďmi. Pracuje a tvorí v kreatívnej ktorých k obrázkom alebo fotkám pridávajú
dielni. Chce pokračovať v navštevovaní kurzov a workshopov,
zodpovedajúce významy, ktoré po stlačení
chce sa ďalej umelecky rozvíjať, čo vyústi do vlastnej výstavy
príslušnej ikony reprodukuje. Klient pomerne
obrazov. Komunikátor Activity pad je zvuková komunikačná
rýchlo pochopil ovládanie, funkcie a účel
pomôcka, ktorá motivuje Petra ku komunikácii a zníži ťažkosti pri komunikačného programu a rýchlo zvládol prácu s
1 166 € nedorozumení pri kontakte s ľuďmi, s ktorými sa stretáva.
ním.
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Klientka DSS Symbia Martina sa vďaka projektu
zamestnala ako opatrovateľka a pomocná sila v
materskej škole. Získala nové pracovné návyky,
upevnila si manuálne zručnosti opatrovateľky
získané z odborného učilišťa a naučila sa plniť
úlohy podľa požiadaviek zamestnávateľa.

č.

13.

14.

15.

16.

Predkladateľ

Domov sociálnych služieb a
zariadenie podporného
bývania MEREMA

Domov sociálnych služieb
Detva

Podporená
suma

Anotácia

Záverečná správa

54-ročný Michal s mentálnym postihnutím, ochorenie prstov
vyústilo do amputácie prstov, čo spôsobilo zníženú citlivosť.
Michal je zručný a technicky zdatný muž, Chce pracovať pre
iných ľudí a byť za to ohodnotený, chce skrášľovať okolie,
udržiavať estetický vzhľad parkov, verejných priestranstiev mimo
zariadenia DSS. Michal sa naučí obsluhovať a udržiavať kosačku,
s podporným tímom naplánuje časový plán prác pre okolité
680 € zariadenia a súkromné osoby.

Michaela má DMO, chcela by viesť samostatný život v rámci
možností a schopností. Cieľom IPRO je príprava na samostatný
život v chránenom bývaní a získavanie a rozvoj praktických
1 200 € zručností do chráneného pracoviska.

54 ročný klient DSS a ZPB Merema v Modre sa
naučil obsluhovať a udržiavať kosačku a so svojim
podporným tímom vypracoval časový plán prác
pre okolité zariadenie, ktorým chodil kosiť trávu.
Vďaka projektu klient pravidelne chodil medzi ľudí
a realizoval sa v pracovných činnostiach i mimo
zariadenia, vykonával činnosť, ktorá ho zaujímala a
robil ju s veľkou radosťou.
Klientka Domova sociálnych služieb v Detve
Michaela sa v rámci projektu pripravovala na
samostatný život v chránenom bývaní a získavala
praktické zručnosti do chráneného pracoviska.
Naučila sa používať elektrického vrátnika
(otváranie, zatváranie dverí), telefónnu ústredňu
(prijímanie hovorov, prepínanie hovorov na
jednotlivé oddelenia a kancelárie) a ovládať
jednoduchý počítačový program (evidencia
dochádzky klientov a zamestnancov, evidencia
stravy zamestnancov).

Domov sociálnych služieb
pre deti a dospelých
v Šintave

Zuzka je mladá žena s mentálnou retardáciou. Navliekanie
korálok a výroba bižutérie a estetických predmetov patrí medzi
jej obľúbené činnosti. Práca s polymérovou hmotou ju zaujala a v
budúcnosti by sa jej chcela venovať. Hlavným cieľom je zlepšenie
jej zručností s možnosťou sebarealizácie a integrácie do
spoločnosti. Zuzana by chcela prezentovať svoju prácu v širšom
spoločenskom prostredí prostredníctvom výstav výrobkov
klientov DSS a tým si zabezpečiť prostriedky pre ďalší rozvoj a
440 € pokračovanie svojej práce.

Klientka DSS v Šintave Zuzka sa naučila pracovať s
polymérovou hmotou, z ktorej vytvárala rôzne
šperky. Práca s novým materiálom ju zaujala a z
výrobkov mala veľkú radosť. Zlepšili sa jej zručnosti
i integrácia do spoločnosti, keď vyrobené
predmety darovala všetkým, ktorých má rada zo
svojho okolia.

Domov sociálnych služieb
pre dospelých a zariadenie
podporovaného bývania
Rozsutec

Béďo má 46 rokov, je umelecky zdatný vo viacerých oblastiach,
zaujíma sa najmä o maľbu, kresbu a fotografovanie a navštevuje
viacero umeleckých krúžkov. Je technicky zručný, opravuje
prípadne vylepšuje rôzne prístroje. Momentálne je jeho
najväčšou vášňou fotografovanie. Rád by v tejto činnosti
pokračoval a rád by svoje fotografie a obrázky vystavoval na
800 € svojej vlastnej výstave.

46 ročný klient DSS Rozsutec Béďo získal vďaka
projektu fotoaparát, ktorým nafotil sériu obrázkov,
ktoré spolu so svojimi maľbami potom vystavil na
svojej prvej samostatnej výstave v Galérii insitného
umenia v Pezinku.
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č.

17.

18.

19.

20.

21.

Predkladateľ

Domov sociálnych služieb
pre dospelých Báhoň

Podporená
suma

Anotácia

Záverečná správa

Oľga má 48 rokov, pochádza z viacdetnej rodiny. od malička je
v ústavnej starostlivosti, spolu so sestrou dvojičkou, ktorá
nedávno zomrela. Rada by sa zdokonalila v kreslení, písaní,
tvorbe básní a vydala vlastnú knihu básní ilustrovanú svojimi
obrázkami. Klientka si prácou s textom zdokonalí gramatiku
a prednes, absolvuje výtvarný kurz, napíše a prepíše svoje básne
do PC a následne v spolupráci s kontaktným pracovníkom osloví
vydavateľstvo, pripraví krst a ponúkne svoju knihu okolitým
1 400 € knižniciam.

Klientka DSS Báhoň Oľga vydala knihu 21 básní
"Ďakujem ti Pane", ktorú ilustrovala vlastnými
kresbami. V rámci projektu IPRO si zlepšila
gramatiku, štylizáciu, písomný prejav a prednes,
básne samostatne prepísala na počítači, navštívila
vydavateľstvo a dohodla sa na vydaní knihy,
spolupracovala s grafikom, zorganizovala krst knihy
a ponúkla knihu knižniciam v okolí Báhoňa.

Domov sociálnych služieb
profesora Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Ivan je klientom na dennom pobyte, bola mu diagnostikovaná
mentálna retardácia ľahkého stupňa s poruchami správania
a afektomotivity, organická schizoformná porucha. Ivan by chcel
pomôcť uzdravovať ľudí svojimi rukami. V dosiahnutiu tohto
480 € cieľa mu dopomôže masérsky kurz.

Klient DSS Karola Matulaya v Bratislave Ivan
absolvoval masérsky kurz - klasickú a reflexnú
masáž. Splnil sa tak jeho cieľ pomôcť uzdravovať
iných ľudí vlastnými rukami.

Domov sociálnych služieb
Slatinka

Marcel má 16 rokov, diagnostikovanú DMO a mentálnu
retardáciu ťažkého stupňa. Je odkázaný na pomoc iných osôb.
Vedomosti o svete získava prostredníctvom zmyslov.
Nerozpráva, vydáva len škreky, reaguje na rytmus. Vytvorením
multisenzorickej miestnosti podľa konceptu Snoezelen sa budú
900 € stimulované jeho zmysly a môže objavovať nové svety.

Pre klienta Marcela bola vytvorená multisenzorická
miestnosť, vďaka ktorej si môže stimulovať zmysly
a objavovať nové svety.

Domov sociálnych služieb
Slatinka

Evka má 26 rokov, má diagnostikovanú strednú mentálnu
retardáciu a DMO. Medzi jej najobľúbenejšie činnosti patrí
muzikoterapia. Tancom, hrou na telo a rytmizáciou pesničiek
dokáže vyjadriť svoje emócie, náladu a momentálne prežívanie.
Potrebovala by bongo bubny, djembe, shakere a iné rytmické
nástroje, ktoré slúžia na účely muzikoterapie a obohatia jej
400 € možnosť vyjadriť čo prežíva.

Pre klientku Evku boli z finančných prostriedkov z
grantu zakúpené rytmické nástroje a bongo bubny
na muzikoterapiu. Prostredníctvom tanca,
bubnovania a hrou dokáže vyjadriť svoje pocity,
emócie a momentálne prežívania.

Domov sociálnych služieb
Stropkov

Klient Jaromír bol do domova prijatý z dôvodu psychického
ochorenia. Jeho záľubou bolo vyšívanie, keďže sa mu začal
zhoršovať zrak v dôsledku sivého zákalu musel prestať. V
súčasnosti by sa rád venoval podobnej činnosti, v ktorej by našiel
uplatnenie. Oslovilo ho tkanie, s ktorým sa stretol v detskom
veku a tejto činnosti by sa chcel venovať v ďalšom období.
Svojimi výrobkami by sa prezentoval na verejnosti pri rôznych
560 € príležitostiach

Klient DSS Stropkov Jaromír sa naučil tkať na
tkáčskych krosnách. Svoje výrobky prezentoval na
niekoľkých podujatiach v Stropkove a okolí, čím sa
posilnila jeho integrácia do spoločnosti. Pán
Jaromír v tkaní kobercov našiel svoj nový zmysel
života a má aktívne vyplnený voľný čas.
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č.

22.

23.

24.

25.

Predkladateľ

Podporená
suma

Anotácia

Záverečná správa

Domov sociálnych služieb,
Lom nad Rimavicou

30-ročná Anička vyrastala v detskom domove, užívala rôzne
návykové látky, lieči sa na atypickú psychotickú poruchu pri
mentálnej retardácii a porúch správania. Klientka má veľmi rada
všetky pohybové činnosti. Chcela by sa naučiť bicyklovať a na
bicykli chodiť na poštu, do obchodu a navštevovať kamarátov,
540 € ktorých si v okolí za 5 rokov našla.

Domov sociálnych služieb,
Vranov nad Topľou

Lukáško má 10 rokov, ako 5- mesačný prišiel o sluch, Nepomáha
mu ani načúvací prístroj, používa pár prirodzených posunkov.
Lukáš býva spolu s rodičmi a 2 súrodencami, je klientom DSS.
Rád komunikuje, avšak z nepochopenia inými, je častokrát
smutný. Výučbou posunkového jazyka a stimulovaním zvyškov
sluchu sa Lukáško pripraví na vstup do špeciálnej školy pre
žiakov so sluchovým postihnutím, s možnosťou ďalšieho
1 200 € vzdelávania.

10 ročný klient DSS Vranov nad Topľou Lukáš
absolvoval výuku posunkového jazyka, ktorý je
dôležitý pre jeho ďalšie vzdelávanie a vstup do
špeciálnej školy pre žiakov so sluchovým
postihnutím.

Dorka n.o.

Marek pochádza z viacdetnej rodiny, keď prišli o bývanie, bol
umiestnený v detskom domove, neskôr v rôznych zariadeniach
pre ľudí bez domova. Jeho snom je zamestnať sa v bezpečnostnej
službe, ktorá preváža peniaze z bánk. K tomu, aby mohol
vykonávať túto vysnenú prácu, potrebuje vodičský preukaz typu
C, prostredníctvom ktorého by mohol šoférovať transportné
1 165 € obrnené vozidlo vážiace nad 3,5 tony.

Klient Domova a na pol ceste, Dorka n.o. Marek
získal vďaka podpore vodičský preukaz C a CE,
ktorý potrebuje, aby mohol získať prácu vodiča v
bezpečnostnej službe.

Klient Miško s DMO a detským autizmom, pohybuje sa na
vozíčku, potrebuje pomoc pri väčšine seba obslužných úkonov a
potrieb bežného života. Miško by rád chodil a hral na gitare a
nebol rušený vonkajšími zvukmi. Pravidelnou relaxáciou a
odhlučneným miestnosti sa zníži Miškov stres a napätie, hrou na
gitare zlepší jemná motorika a dlhodobá rehabilitácia a cvičenia
1 500 € mu pomôžu udržiavať kondíciu.

Klient DSS Andreas Miško absolvoval rehabilitačné
a fyzioterapeutické cvičenia pod dozorom
certifikovanej inštruktorky, ktoré mu zlepšili
držanie tela, spevnili brušné svalstvo a zvýšili
kondíciu, masáže na stimuláciu svalov na nohách a
v dolnej časti chrbta, terapiu senzorickej
integrácie, plávanie v DSS Gaudeamus a
muzikoterapiu. Okrem toho mu v rámci projektu
boli zakúpené pomôcky pre zlepšenie prostredia
jeho izby v DSS.

DSS Andreas n.o.
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30 ročná klientka DSS Lom nad Rimavicou Anička
vďaka podpore získala trojkolesový bicykel, na
ktorom sa teraz môže bicyklovať. Nová aktivita jej
prináša radosť a prispieva k zlepšeniu jej nálady.
Zároveň rozvíja svoje pohybové zručnosti a má
pravidelnú fyzickú aktivitu.

č.

Predkladateľ

Podporená
suma

Anotácia

Záverečná správa

Klientkou je 65-ročná žena, ktorá má sluchové postihnutie
prítomné od narodenia. Klientka si neosvojila hovorený
slovenský jazyk a nie je schopná komunikovať hovorenou rečou.
Klientka žije v určitej sociálnej izolácií, nie je samostatná. Je
motivovaná k samostatnejšiemu životu. Za pomoci sociálnych
pracovníkov podporí organizácia integráciu do počujúcej
spoločnosti a miestnej komunity prostredníctvom zabezpečenia
sociálnych služieb, rozvoja starostlivosti o domácnosť priamo
v byte klientky, rozvoja orientácie v prostredí a prostredníctvom
poskytnutia podpory v samoobslužných činnostiach. Jednotlivé
1 000 € úkony spracujú pre klientku do príručky postupov prác.

Sluchovo postihnutá 65 ročná klientka Irena sa za
pomoci sociálnych pracovníkov integrovala do
počujúcej komunity prostredníctvom zabezpečenia
sociálnych služieb, poskytovanie vzdelávacích
aktivít (školenie o bankových službách, používaní
zábleskovej lampy ako zvončeka), rozvoja
starostlivosti o domácnosť priamo v byte klientky,
rozvoja orientácie v prostredí a prostredníctvom
poskytnutia podpory v samoobslužných
činnostiach. Jednotlivé úkony boli pre klientku
spracované do príručky postupov prác.

Inštitút Krista Veľkňaza

24-ročná Mirka je slobodná mamička, má 2 deti, žije v zariadení
núdzového bývania, poberá dávku v hmotnej núdzi a prídavok
na dieťa. Chcela by si nájsť prácu, aby zvýšila svoj príjem. Zapojí
sa do programu starostlivosti o domácnosť, absolvuje
ošetrovateľský kurz a v spolupráci so sociálnym pracovníkom sa
800 € pripraví na pracovný pohovor.

24 ročná klientka zo zariadenia núdzového bývania
Inštitútu Krista Veľkňaza Mirka sa zapojila do
programu starostlivosti o domácnosť a absolvovala
ošetrovateľský kurz (získala akreditovaný
certifikát).

28.

KORÁLKY- občianske
združenie na pomoc deťom
so špeciálnymi potrebami

Miško je dieťa s telesným a mentálnym postihnutím, narušenou
komunikačnou schopnosťou a s autizmom. Snaží sa komunikovať
pomocou gest, ale vzhľadom na poruchu motoriky nie je táto
komunikácia úspešná. Ako najvhodnejšia metóda nácviku
komunikácie sa javí práca s komunikačnými tabuľkami.
Poskytnutím nových atraktívnych foriem komunikácie dosiahnuť
875 € zvýšenie sebavedomia Miška.

29.

Nadácia LUMEN Ústavu
sociálnej starostlivosti pre
mládež

Klient OZ Korálky Miško sa naučil komunikovať
pomocou komunikačnej tabuľky Go Talk 20+.
Nácvikom tejto formy komunikácie sa zlepšila jeho
možnosť vyjadriť svoje potreby a tým sa zvýšilo
jeho sebavedomie.
Klient Ústavu sociálnej starostlivosti pre mládež
Lukáš – 25 ročný mentálne postihnutý autista, je chlapec, ktorý
nadácie Lumen 25 ročný Lukáš sa vďaka projektu
má rád pohyb, hrubomotoricky je veľmi obratný, samostatný,
mohol realizovať v športe. Dostal nový trojkolesový
veľa času trávi rôznymi pohybovými aktivitami – rád behá a
bicykel, gymnastickú loptu na uvoľňovacie a
skáče. Cieľom projektu je, aby mal čo najviac možností realizovať relaxačné cvičenia a žinenku na realizáciu ďalších
sa v športe a aby sa jeho pomocou začleňoval do kolektívu
cvičení. Športové aktivity mu pomáhajú odbúravať
800 € klientov, ale aj širšej sociálnej spoločnosti.
stres a udržiavať fyzickú kondíciu.

Nádej pre Rozsutec, oz

Gabika je klientkou so schizoafektívnou poruchou, má aj iné
zdravotné ťažkosti. Býva v Domove sociálnych služieb Rozsutec.
Veľmi ju baví štúdium angličtiny. Rada by ju naďalej študovala a
260 € zložila štátnu skúšku.

26.

27.

30.

EFFETA - Stredisko sv.
Františka Saleského
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Klientka Gabika od septembra navštevuje jazykový
kurz a v januári absolvuje záverečný test. Projekt v
pozitívnom zmysle ovplyvnil sen pani Gabiky
naďalej navštevovať jazykový kurz, ktorý si napriek
svojmu zdravotnému stavu dokázala sama zaplatiť.

č.

31.

32.

33.

Predkladateľ

Podporená
suma

Anotácia

Záverečná správa

Nezábudka Kúty, no.

Klient má 79 rokov a je po amputácii ľavej dolnej končatiny.
Najväčšou jeho záľubou bolo pletenie košíkov z prútia, prútiu
rozumel a sám si ho dokázal zabezpečiť. Tejto činnosti sa
opätovne za pomoci personálu začal venovať. Zhotovené košíky
530 € bude prezentovať širšej verejnosti.

NEZÁBUDKA Pata, n.o.

Súčasťou projektu boli pracovné terapie a aktivity
klientky Anny - práca v záhradke a s ňou spojené
79 – ročná klientka s viacerými diagnózami je v DSS umiestnená pracovné aktivity. Vďaka nim zmysluplne vyplnila
na základe naštrbených rodinných vzťahov. Jej záľubou je práca v svoj voľný čas a postupne sa tešila z výsledkov
kvetinových a zeleninových záhonoch a starostlivosť o kvety. S
svojej práce. O jej aktivity prejavovali záujem i
výsledkom svojej práce pripúta pozornosť iných klientov na
ostatní klienti DSS, čím sa zlepšila aj klientkina
svoju činnosť, prípadne spoluprácu, čím sa dosiahne
komunikácia a prispelo to k lepšej psychickej
190 € odstránenie samotárskeho správania.
pohode.

O.Z. Most do duše

32-ročný klient Jožko napísal 13 poviedok. Svoje
poviedky nahral, vytvoril k nim hudbu, navrhol
32-ročnému Jozefovi bola počas štúdia na vysokej škole
obal pre CD a nakreslil obrázok a nakoniec ich
diagnostikovaná schizofrénia, ktorú sprevádzajú depresívne
vydal na CD. Svoje poviedky prezentoval na
stave. To zabránilo pokračovať v štúdiu. Jeho koníčkom je hudba, autorských čítaniach v stacionári OZ Most do duše,
chcel by nahrať svoje poviedky, vytvoriť k nim aj hudbu a
Psychosociálnom centre do Košíc, knižnici P.O.
zároveň ich spropagovať. Zdokonalí sa v hre na klavíri,
Hviezdoslava v Prešove, v DSS a v Rádiu Prešov. Na
preštuduje literatúru a osloví nahrávacie štúdiu a regionálne
konci tohto turné sa konala záverečná párty s
920 € noviny, ktoré mu pomôžu vydať a zverejniť jeho CD.
pohostením.

Občianske združenie –
34. MAGIKOS

Občianske združenie Brána
35. do života

Klient Emil trpí DMO a má mierne obmedzenú pohyblivosť a
ľahké mentálne postihnutie. Rád pracuje v záhrade,
prostredníctvom realizovaného IPRO získa nové zručnosti
týkajúce sa prác v záhrade (príprava pôdy, vysádzanie rastlín,
byliniek, okrasných kvetín, kosenie trávy). Naučí sa obsluhovať
malotraktor, prostredníctvom ktorého získa novú pracovnú
1 090 € zručnosť a bude sa môcť ľahšie zamestnať v živote.
Barborka je v ústavnej starostlivosti detského domova, je v
maturitnom ročníku Gymnázia Matky Alexie a pripravuje sa ako
na maturitu, tak aj na prijímacie skúšky na vysokú školu. Túži
opustiť detský domov a študovať právo v Prahe. Zámerom
projektu je podpora pri štúdiu a získanie vodičského preukazu,
860 € ktorý jej umožní lepšie osamostatnenie sa.
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79 ročný klient s amputáciou dolnej končatiny sa
mohol vďaka podpore venovať svojej záľube pleteniu košíkov. Zároveň si mohol vyskúšať prácu
s novým materiálom - pedigom. Svoje skúsenosti
odovzdal aj žiakom ZŠ v rámci tvorivých dielní.

Klient OZ Magikos v Detve Emil vďaka projektu
získal nové zručnosti týkajúce sa prác v záhrade a
naučil sa obsluhovať malotraktor prostredníctvom
ktorého získal novú pracovnú zručnosť a tak sa
bude môcť ľahšie zamestnať v živote a zároveň
bude môcť byť samostatnejší.
Klientka OZ Brána do života v Bratislave Barborka
úspešne zvládla maturitné skúšky aj prijímacie
pohovory na vysokú školu, získala vodičský preukaz
a presťahovala sa do Prahy, kde bude ďalej
študovať. Vďaka projektu sa jej podarilo
osamostatniť a začať študovať na Právnickej
fakulte Karlovej univerzity v Prahe.

č.

Predkladateľ

Občianske združenie Brána
36. do života

Občianske združenie
Dobrota sv. Alžbety (pre
Zariadenie núdzového
bývania pre ženy 37. Jozefínum)

38.

39. Občianske združenie OKRAJ

Občianske združenie
40. Radosť zo života

Podporená
suma

Anotácia

Záverečná správa

Agape žije v ústavnej starostlivosti detského domova, je
študentkou 1. ročníka nadstavby s maturitou na strednej
odbornej škole Svätoplukovej. Jej plány spočívajú v úspešnej
maturite a následnom štúdiu na vysokej škole s humanitným
zameraním a venovať sa práci s deťmi z detských domovov.
850 € Absolvovanie kurzov jej pomôže lepšie sa uplatniť.

Klientka OZ Brána do života v Bratislave Agape
vďaka projektu získala vodičské oprávnenie a
vďaka intenzívnej príprave jazykového kurzu a
doučovaniu úspešne zvládla reparát z nemeckého
jazyka.

Pani Renáta Suchá býva spolu s piatimi deťmi prechodne
v Zariadení núdzového bývania pre ženy Jozefínum. Bol jej
prisľúbený sociálny byt. Je šikovná a veľmi zručná, vie pekne šiť,
pošila rôzne dečky, podušky, veci do kuchyne a pod. Chcela by
pracovať a venovať sa aj tvorbe rôznych darčekových predmetov
200 € a zariadiť si malú dielničku na výrobu darčekových predmetov.

Klientka zariadenia núdzového bývania Jozefinum
v Dolnej Krupej pani Renáta získala v rámci
projektu šijací stroj. Umožní jej pracovať a prilepšiť
si tak k rodinnému rozpočtu. Pani Renáta dokáže
teraz ušiť a opraviť oblečenie sebe a svojim deťom,
ale aj cudzím ľuďom, rozvíja sa jej tvorivosť pri šití
rôznych dekorácií, ktoré sú nápadité a ľudia majú o
ne záujem.

Vďaka podpore získala klientka Zuzana čičmiansky
kroj a heligónku. Hudba, spev a tanec v spojení s
krojom jej pripomínajú domov. Takáto forma
Pani Zuzana trpí chronickou paranoidnou schizofréniou s
muzikoterapie je pre ňu spôsobom pozitívneho
defektom osobnosti. Má silnú citovú väzbu na prostredie, v
naladenia sa, rozvíjaním jej zručností a talentu a
ktorom žila - Čičmany, kde sa zapájala do folklórnych činností. To zmysluplným využívaním voľného času. Svojim
v nej ostalo a aj v zariadení sa rada zúčastňuje zábav a
prejavom vytvára príjemné prostredie aj pre iných
muzikoterapie. Rada by sa zdokonalila v hre na heligónku, mala
a pomáha jej to vytvárať a prehlbovať vzťahy s
1 000 € čičmiansky a chodila vystupovať.
ostatnými klientmi.
Vladimír má 32 rokov , vyrastal v detskom domove. Na
prenocovanie využíva rôzne útulky, nocľahárne, ak nemá
brigádu, predáva Nota-Bene. Absolvoval SOU záhradníctvo kvetinárstvo, teraz by sa chcel v tejto činnosti zdokonaliť a získať
pracovné návyky. Vlado absolvuje aranžérsky kurz a kurz práce
1 250 € s PC, aby mohol byť samostatnejší pri hľadaní si práce.
Adam trpí detským autizmom, nedokáže komunikovať so svojím
okolím a nevie vyjadriť svoje každodenné potreby. Jeho reakciou
na dlhodobú frustráciu je automutilácia a agresivita voči
najbližším, ktorí mu nerozumejú. Realizáciou tohto projektu by
sa naučil úspešne komunikovať so svojim okolím, zvýšila by sa
1 660 € tak jeho aktívnu účasť v sociálnych interakciách.
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Klient OZ Okraj Vladimír absolvoval aranžérsky
kurz a kurz práce s počítačom. V rámci projektu si
zabezpečil ubytovanie v ubytovni pre sociálne
slabších.

Pre klienta OZ Radosť Adama boli zakúpené
pomôcky na zlepšenie komunikácie. S ich pomocou
sa zvýšila jeho aktívna účasť v sociálnych
interakciách.

č.

Predkladateľ

Podporená
suma

Anotácia

Záverečná správa

42. OZ Odyseus

Bohuš je klientom Zariadenia podporovaného bývania, celý život
prežil v inštitucionálnej starostlivosti z dôvodu disfunkcie jeho
rodiny. Neovláda ani základy čítania a písania. Má svoje hobby,
ktorým je skladanie domčekov a iných objektov zo špajdlí, ktoré
lepí na makety. Spolu s dobrovoľníkom v miestnej dielničke bude
zdokonaľovať remeselné zručnosti pri výrobe betlehemov, aby
740 € tie mohol predávať na jarmokoch a trhoch.
Sandra má 35 rokov. Po niekoľkých neúspechoch v hľadaní práce,
začala pracovať v sex biznise, ktorý sa stal pre ňu jediný zdroj
príjmu. V sex biznise pracuje už 17 rokov. Je dlhodobo klientkou
OZ Odyseus, kde začala dobrovoľnícky pracovať v rámci
komunity našich klientov. Jej ambíciou je získať prácu na plný
úväzok, potrebuje si však doplniť vzdelanie o maturitu a absenciu
630 € základných pracovných zručností.

43. OZ Podané ruky

Ján má ťažké zdravotné postihnutie – Downov syndróm,
mentálna retardácia stredný stupeň, ochorenia tráviaceho
traktu. Má problém s jemnou motorikou, v niektorých
činnostiach potrebuje asistenciu. Veľa času trávi pri PC. Rád by sa
zamestnal v chránených dielňach, potrebuje si však zlepšiť svoje
rečové schopnosti a jemnú motoriku pomocou počítačového
500 € programu a iných pomôcok.

OZ Dlaň (pre Zariadenie
podporovaného bývania
41. Lučenec)

44. PERSONA

45. Plamienok, n.o.

Pán Bohuš sa zdokonalil vo svojom hobby - výrobe
betlehemov zo špajlí a získal skúsenosť s predajom
svojich výrobkov na jarmokoch. Vďaka projektu sa
mu podarilo naučiť sa rozhodovať o svojom živote
a aktívne ho ovplyvňovať.
Klientka OZ Odyseus Sandra si doplnila vzdelanie
externým štúdiom na gymnáziu a absolvovala dva
počítačové kurzy. Vďaka tomu sa zlepšili jej
možnosti na získanie zamestnania. Nadobudnuté
zručnosti zatiaľ využíva pri svojej dobrovoľníckej
práci v OZ Odyseus, kde pomáha iným klientom.
Vďaka podpore z Nadácie SPP bola klientovi
zakúpená posteľ s roštom, čo pre neho znamenalo
splnenie dlhoročného sna - mať vlastnú posteľ,
činky a power ball na jeho fyzické zosilnenie a
inteligentná plastelína na rozvoj jemnej motoriky.
Keďže klient sa plánuje zamestnať v chránenej
dielni pomáhali mu pracovníci zariadenia aj s
hľadaním práce.

Vďaka podpore sa podarilo zrealizovať Individuálny
program rozvoja osobnosti klientky Aničky,
ktorého cieľom bolo pomôcť jej uplatniť sa v
živote, byť užitočnou a rozvíjať sa v tom, čo ju baví.
Anička má 15 rokov, trpí rastovým a mentálnym zaostávaním vo Projekt bol nastavený tak, aby jej pomohol
vývoji (s najväčším postihnutím v oblasti intelektu). Má stredný
prekonávať následky jej zdravotného
stupeň mentálneho postihnutia. Anička by sa veľmi chcela v
znevýhodnenia, ktoré jej v tom bránia. V rámci
živote uplatniť, byť užitočná, robiť zmysluplné veci a rozvíjať sa v vytvárania podmienok na zlepšenie zdravotných
tom, čo ju baví. Zámerom projektu je tiež vytvárať podmienky na problémov bol z prostriedkov Nadácie SPP
zlepšenie zdravotných problémov prostredníctvom kondičných
zakúpený bicykel, zabezpečené hodiny plávania a
1 400 € športov.
výcvik jazdy na koni.
Pani Michaela má 2 deti, 8-ročného syna v 24-hodinovej
starostlivosti detského hospicu. Psychológ a psychiater hospicu
jej odporučili špecializovanú dlhodobú psychoterapeutickú
liečbu, ktorá pomôže matke prežiť bolesť, znížiť úzkosť a viesť
1 000 € k hľadaniu podpory v okolí.
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Klientke n. o. Plamienok, pani Michaele pomohol
projekt prežiť bolesť, znížiť úzkosť a vyrovnať sa
nevyliečiteľnou chorobou svojho syna. Dlhodobá
psychoterapeutická liečba jej pomohla nájsť chuť
do života.

č.

Predkladateľ

46. Queer Leaders Forum

Spoločnosť pre pomoc
47. deťom detského domova

Podporená
suma

Anotácia

Záverečná správa

32-ročná klientka prešla procesom tranzície - zmeny rodu.
Narodila sa ako muž, ale cítila sa ako žena v mužskom tele.
Dlhodobo rodinné zázemie, rodičia jej zomreli, známy ju zavrhli
v dôsledku jej transidentity. Dlhodobá nezamestnanosť ju
dostala na pokraj hmotnej núdze. Absolvovaním nadstavbového
štúdia a kurzu obsluhy vysokozdvižného vozíka, zdokonalením
anglického jazyka sa zvýši uplatenenie klientky na trhu práce.
Organizácia klientke poskytne poradenstvo a prípravu na
500 € pracovné pohovory.

Klientka Queel Leaders Fora 32 ročná Andrea si
doplnila kvalifikáciu absolvovaním kurzu obsluhy
vysokozdvižného vozíka, začala študovať na
strednej odbornej škole, aby si doplnila maturitu a
začala sa učiť anglický jazyk. Všetky aktivity
projektu boli nasmerované k zlepšeniu jej
postavenia na trhu práce a tým aj finančnej
situácie.

Po siedmych rokoch v detskom domove dovŕši klient 18 rokov,
Chce doštudovať SOŠ drevársku, získať prax a pracovať s drevom.
Od mája 2012 klient bude absolvovať povinnú prax u odborníka,
ktorý sa zameriava na výrobu drevených krovov na rodinné domy
a záhradný nábytok. Aby mohol zamestnávateľovi ponúknuť
samostatnú prácu, potrebuje elektrické náradie na spracovanie
800 € dreva.

Klient Vladimír dovŕšil 18 rokov a je v maturitnom
ročníku na SOŠ drevárskej. Realizáciou projektu sa
podarilo zabezpečiť mu pracovné náradie, ktoré
potreboval, aby mohol absolvovať odbornú prax.
Načerpal skúsenosti pri výrobe a získal veľa
cenných rád od odborníkov, naučil sa pracovať s
náradím, ktoré získal vďaka podpore Nadácie SPP.
Všetky aktivity smerujú k jeho úspešnému
osamostatneniu sa.

Straník - domov sociálnych
služieb a špecializované
48. zariadenie

25-ročný klient s mentálnym postihnutím vyžaduje trvalú
starostlivosť dospelej osoby, komunikuje len neverbálne.
Doteraz bol vyčleňovaný z kolektívu, pravidelnou bazálnou
stimuláciou bude klient začlenený medzi ostatných klientov
zariadenia. Na to sú potrebné rehabilitačné a polohovacie
1 500 € pomôcky.

25 ročný klient Lukáš vďaka projektu získal
rehabilitačné a polohovacie pomôcky na bazálnu
stimuláciu .- Vďaka nim sa mu zlepšil celkový
zdravotný stav a zlepšila sa jeho pohybová aktivita,
čo mu umožňuje zapojiť sa do aktivít, ktoré sa
uskutočňujú mimo interiéru DSS a ŠZ.

Súkromná spojená škola,
Pod kopcom 75, Nové
49. Zámky

Timejka má DMO, je trvale pripútaná na lôžko, leží vo vynútenej
polohe stočená do pravého boku, nekomunikuje, je úplne
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, sama nedokáže vykonať
žiadnu činnosť, rada sa hojdá. Pobyt na vodnej posteli by bol pre
ňu výborným stimulom, ale zároveň bude pôsobiť aj ako
1 400 € prevencia pred vznikom dekubitov.

Pre klientku SSŠ v Nových Zámkoch Timejku bola
zakúpená vodná posteľ, ktorá je pre ňu dôležitá
kvôli stimulácii a tiež pôsobí ako prevencia pred
vznikom dekubitov.

Klientka Daniela trpí poruchami psychiky a správania
zapríčinenými užitím alkoholu – syndróm závislosti. V zariadení
sa venuje pleteniu rôznych výrobkov z papiera. Túto zručnosť by
chcela naďalej rozvíjať a zdokonaľovať sa v nej. Rada by sa tiež
naučila pletenie rôznych darčekových predmetov z prírodného
800 € materiálu – pedigu, ktoré chce neskôr prezentovať.

Klientka Daniela sa naučila pliesť rôzne druhy
košíkov, výrobkov z odpadu pedigu, naučila sa
predmety darčekovo zabaliť. Vďaka projektu sa
zlepšil jej život, mala zmysluplne vyplnený čas,
naučila sa viac komunikovať s ľuďmi okolo seba i
neznámymi (v meste, autobuse).

Svetlo, zariadenie
50. sociálnych služieb

Programová a finančná hodnotiaca správa grantového programu Opora 2011

strana 12

č.

Predkladateľ

51. ŠK ROSA PATRÓNKA

Špecializované zariadenie
52. Tereza

Špecializované zariadenie
53. Tereza

Zariadenie pre seniorov
54. v Šamoríne

55. Združenie Sofia Bratislava

Podporená
suma

Anotácia

Záverečná správa

Kristína je sedemnásťročnou klientkou DSS a RS ROSA. Študuje
na Odbornom učilišti, odbor cukrárska výroba. Dnes je v nej
nahromadené veľa negatívnej energie. Chcela by začať naplno a
profesionálne trénovať kickbox, aby mohla poriadne vyventilovať
nahromadenú negatívnu energiu a taktiež preto, aby zažívala
pocit úspechu. Pravidelné cvičenie jej pomáha kontrolovať sa a
učí ju sebaovládania, tvrdý tréning ju núti koncentrovať sa len na
1 574 € cvičenie.

Klietka ŠK ROSA Patrónka 17 ročná Kristína sa
vďaka podpore mohla venovať kickboxu. Bolo jej
zakúpené potrebné vybavenie a zúčastnila sa
majstrovstiev v Prahe a Anglicku, z oboch súťaží
priniesla medaile (Praha - 2x 1. miesto, Anglicko 1. a 3. miesto). Za reprezentáciu získala čestné
uznanie primátora Bratislavy.

Klientka špecializovaného zariadenia Tereza Katka
si vďaka projektu mohla rozvíjať estetické
Klientka Katka trpí od mladosti schizofréniou. Obľubuje kreslenie vnímanie a svoj prirodzený výtvarný talent. Vďaka
a maľovanie rôznymi technikami. Projekt je zameraný na rozvoj
podpore získala maliarske potreby (stojan, plátno,
estetického vnímania a prirodzeného talentu klientky pri
štetce, farby) a mohla sa venovať svojim
400 € realizácii výtvarných prejavov
obľúbeným aktivitám - kresleniu a maľovaniu.
Klient špecializovaného zariadenia Tereza pán Emil
získal vďaka podpore vlastný prijímač, ktorý má
viac možností na sledovanie jeho obľúbených
programov. Jeho psychický stav sa vďaka tomu
stabilizoval a napriek zrakovému postihnutiu získal
zručnosť aj v samostatnej obsluhuje prijímača.
Klientka pani Lýdia (70r) sa naučila pracovať s
počítačom a začala komunikovať so svojou rodinou
prostredníctvom emailov a Skype. Vďaka podpore
prekvapila svojich vnukov a sestru novými
vedomosťami a získala nové priateľstvá a
známosti. Najväčším zážitkom pre ňu bola
Pani Lýdia po silnej mozgovej porážke ostala prevažne pripútaná komunikácia cez Skype so synom žijúcim v
na lôžko. Chýba jej bližší a častejší kontakt s rodinou a s
Čechách. Okrem komunikácie ju zaujali aj možnosti
priateľkou. Jej snom je naučiť sa pracovať s počítačom, najmä
internetu - získavanie nových vedomostí o svete,
1 000 € písať maily, chatovať s priateľmi, so sestrou, s vnúčatami.
záujem o históriu, dejiny a zemepis.
Klientka Združenia Sofia Vierka absolvovala letný
ateliér, ktorý jej pomôže pri prijímacích
pohovoroch na Katedru animovaného filmu VŠMU.
Vierka trpí psychiatrickým ochorením so začiatkom v detstve a
Vzhľadom na problémy so stravovaním
poruchami v stravovaní. Rada by uspela na prijímacích
absolvovala aj osobné poradenstvo v oblasti výživy
pohovoroch na Katedru animovaného filmu VŠMU. Rada by sa
zamerané na stravovacie návyky, plánovanie
530 € zúčastnila prípravných kurzov a zlepšila svoje stravovacie návyky. jedálneho lístka i samostatné varenie.
Pán Emil má diagnostikované zrakové postihnutie v pokročilom
štádiu, kombinovaný so psychickými problémami. Chýba mu
prístup k médiám, pretože rád sleduje aktuálne udalosti a
počúva hudbu. Prenosné rádio s CD prehrávačom by mu to
107 € umožnilo.
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Príloha č. 3
Monitorovacie správy
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Monitoring organizácie:
Číslo zmluvy:
Dátum monitoringu:
Miesto konania:
Podporená suma:

OZ DLAŇ
BB-02/2011
18.7.2012
Lučenec
6 660 €

Informácie o organizácii: Občianske združenie DLAŇ je nezisková organizácia, ktorá v meste Lučenec
pôsobí od roku 2004. Medzi hlavné ciele v prospech, ktorých OZ vyvíja svoje aktivity patrí najmä
skvalitňovanie sociálnych služieb poskytovaných občanom so zdravotným postihnutím v meste Lučenec.
Členmi OZ sú ľudia s postihnutím a zamestnanci zariadení sociálnych služieb, ktorí majú snahu o
zavádzanie inovatívnych zmien do systému sociálnych služieb poskytovaných ľuďom s mentálnym
postihnutím. OZ DLAŇ vzniklo ako iniciatíva niekoľkých zamestnancov DSS Slatinka, Lučenec s cieľom
podporiť deinštitucionalizáciu domova, podporovať kvalitu sociálnych služieb a integráciu občanov
s mentálnym znevýhodnením žijúcich v rezidenčných zariadeniach sociálnych služieb.
Realizované aktivity:
 Aktivity zamerané na medializáciu problematiky deinštitucionalizácie - dokumentárny film, výstava
fotografií, panelové diskusie na túto tému
 Realizácia dobrovoľníckeho programu - nábor nových dobrovoľníkov, systematizácia práce
s dobrovoľníkmi, profesionalizácia občianskeho združenia
 Pravidelné skupinové stretnutia, mentorský program, podporné víkendovky
Hodnotenie: Monitorovacia návšteva sa uskutočnila priamo v zariadení podporovaného bývania, ktoré
prevádzkuje občianske združenie Dlaň v Lučenci. Mali sme možnosť stretnúť sa s klientmi zariadenia aj
s dobrovoľníkmi, všetci sa práve pripravovali na druhú spoločnú víkendovku v Ožďanoch. Pracovníci
združenia sa už niekoľko rokov snažia ukončiť proces deinštitucionalizácie domova a zlepšovať možnosti
integrácie ľudí s postihnutím do spoločnosti. Rôznymi aktivitami sa im tento cieľ darí napĺňať aj v rámci
tohto projektu. Ich snaha o profesionalizáciu pokračovala zaškolením koordinátora dobrovoľníkov, ktorí
pravidelne pripravuje aktivity s klientmi. Plánované ciele sa organizácii postupne darí napĺňať. Nemalou
mierou k tomu prispieva aj úspešný fundraising a získavanie financií na aktivity z rôznych zdrojov.
Niekoľkým klientom sa podarilo získať stabilnú prácu, čo prispieva k stabilizácii ich príjmov a najmä
k integrácii do spoločnosti. K najväčším prekážkam, ktoré musí organizácia prekonávať sú legislatívne
bariéry zákona o sociálnych službách.
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Monitoring organizácie:
Číslo zmluvy:
Dátum monitoringu:
Miesto konania:
Podporená suma:

Pomoc ohrozeným deťom
BA – 07/2011
19.9.2012
Bratislava
6 660 EUR

Informácie o organizácii: Základným zámerom združenie Pomoc ohrozeným deťom je priama pomoc
rodine ohrozenej násilím, priama pomoc obetiam domáceho násilia a prevencia. Poslaním združenia je
zastaviť cyklus domáceho násilia prostredníctvom podporných služieb a osvety. Cieľom projektu je
zabezpečiť používanie metodiky na identifikáciu týraných žien v rámci SR, zabezpečiť odborné
vzdelávanie v rodovej problematike a pravidelnú supervíziu pre pracovníčky združenia a vypracovať
štandardy poskytovania sociálneho poradenstva v združení.
Realizované aktivity:
Cieľ č. 1: udržať minimálny štandard poskytovaných služieb pre klientky a klientov OZ POD
- organizácia počas uplynulého obdobia poskytovala klientkam a klientom OZ štandardné služby,
ktoré vyplývajú z cieľov a zamerania organizácie
Cieľ č. 2: rozvíjať partnerstvá na úrovni obce, mesta, kraja i štátu
- organizácia nadviazala kontakty a partnerstvá s viacerými inštitúciami - pokračovala
v partnerstve s MČ Petržalka, začala spolupracovať s mestskými a obecnými úradmi v ďalších
mestských častiach Bratislavy, Malackách, Stupave, Pezinku, Modre, BSK a policajným zborom
Cieľ č. 3: zabezpečiť používanie metodiky na identifikáciu týraných žien v rámci SR
- organizácia zrealizovala niekoľko workshopov zameraných na metodiku na identifikáciu týrania
žien (SARA), ktorú ponúkla pracovníkom sociálnych oddelení a členom policajného zboru, ale aj
neziskovým organizáciám, ktoré sa venujú týraným ženám
Cieľ č. 4: zabezpečiť aspoň 1 odborné vzdelávanie ročne a pravidelnú supervíziu pre pracovníčky OZ
- pre pracovníčky OZ bol zrealizovaný 4 tréningy zamerané na rodovú problematiku a 2 skupinové
supervízie pracovníčok OZ
Cieľ č. 5: rozvíjať dobrovoľnícky program
- organizácia urobila nábor nových dobrovoľníkov, pre ktorých pripravila školenie a začala ich
zapájať do pravidelnej činnosti organizácie
Cieľ č. 6: tvoriť odborné ako i prezentačné materiály o OZ
- v rámci organizácie boli vytvorené Štandardy sociálnej práce v občianskom združení Pomoc
ohrozeným deťom
Hodnotenie:
Stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch OZ Pomoc ohrozeným deťom na Švabinského ulici v Petržalke, kde
má organizácia sídlo.
Sociálna pracovníčka združenia a kontaktná osoba zodpovedná za realizáciu projektu Mgr. Ľubica
Tornóczyová nás informovala o priebehu projektu a realizovaných aktivitách. Organizácia sa v uplynulom
období zamerala predovšetkým na propagáciu metodiky na identifikáciu týraných žien (SARA). Zrealizovali
niekoľko školení pre pracovníkov sociálnych oddelení a pre pracovníkov mimovládnych organizácií. Za
najväčší úspech označila nadviazanie kontaktu s policajným zborom s čím súvisí aj plán v ďalšom období
zrealizovať sériu tréningov pre policajtov zameraných na metodiku SARA, pričom záujem zo strany polície
pravdepodobne prekročí kapacitné možnosti organizácie.
Podpora z Nadácie SPP na inštitucionálny rozvoj v prípade OZ Pomoc ohrozeným deťom znamenala pre
organizáciu výrazný posun, nakoľko sa jej podarilo zrealizovať naplánované aktivity a zároveň si
zabezpečiť partnerov na spoluprácu v budúcnosti.
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Monitoring organizácie:
Číslo zmluvy:
Dátum monitoringu:
Miesto konania:
Podporená suma:

Up Down Syndróm
BA- 08/2013
3.10.2012
Bratislava
6 660 EUR

Informácie o organizácii:
Občianske združenie sa zameriava aj na presadzovanie a skvalitnenie integrácie ľudí s Downovým
syndrómom do spoločnosti a zameriava sa na postupné vytvorenie centra pre poskytovanie komplexnej
poradenskej, osvetovej a inej odbornej pomoci s následným vytvorením miest pre ďalšie vzdelávanie,
chránené zamestnanie a chránené bývanie. Cieľom projektu je poskytnúť členom nadštandardnú
špeciálnopedagogickú a liečebno-pedagogickú starostlivosť vo forme odborných kurzov pre deti a rodičov
(balintovské skupiny, masáže detí, rozvoj pozornosti, reči a prehĺbenie vzťahu rodič – dieťa).
Realizované aktivity:
- vzájomná pomoc a spolupatričnosť rodičov detí s Downovým syndrómom a inými mentálnymi
a telesnými postihnutiami v bežnom živote,
- zabezpečovanie špecializovaných kurzov pre rodičov aj deti podľa aktuálnej potreby
- organizovanie voľnočasových kultúrnych, športových a spoločenských podujatí a aktivít pre deti a rodičov
- aktívnu pomoc pri umiestňovaní detí s Downovým syndrómom do predškolských zariadení a škôl rôznych
typov
- kontaktácia, komunikácia a spolupráca s ostatnými podobne zameranými organizáciami doma aj
v zahraničí
Hodnotenie:
Keďže organizácia nemá k dispozícii vlastné priestory, stretnutie prebehlo v Centre pre filantropiu.
Stretnutia sa zúčastnili Pavel Maťko a Renáta Maťková, ktorá bola zodpovednou osobou za realizáciu
projektu.
Pani Maťková informovala o realizácii naplánovaných aktivít a priebehu projektu.
Organizácia zabezpečovala stretávanie rodičov detí s Downovým syndrómom a podľa ich požiadaviek
a potrieb zabezpečovala špecializované kurzy pre rodičov i detí – kurzy zamerané na grafomotoriku
mentálne postihnutých, hipoterapia, bazálna stimulácia, Lyonská škola, príprava na školu a zvládanie
školskej záťaže, balintovská skupina pre rodičov a pod. Tieto kurzy boli zabezpečované externými lektormi,
s ktorými organizácia spolupracovala aj v minulosti a plánuje v nich aj pokračovať.
Pán Maťko zabezpečoval v rámci projektu kontakty, komunikáciu a spoluprácu so Spoločnosťou
Downovho syndrómu na Slovensku, kde pôsobí v predsedníctve. Ako veľmi aktívny člen SDS sa podieľa na
tvorbe zákonov, presadzovaní integrácie detí s Downovým syndrómom do predškolských zariadení a škôl
a spolupracuje s rôznymi zahraničnými organizáciami. Tieto jeho aktivity však ovplyvňujú činnosť
organizácie Up Down Syndróm hlavne nepriamo.
Manželia Maťkovci majú dcéru s Downovým syndrómom a ich činnosť v rámci organizácie vyplýva hlavne
z ich záujmu zdieľať s ostatnými rodičmi svoje skúsenosti.
Po ukončení monitoringu sme zhodnotili, že napriek podpore z Nadácie SPP sme pri organizácii Up
Down Syndróm nezaznamenali inštitucionálny rozvoj či posun organizácie. Naplánované aktivity sa síce
uskutočnili, vychádzajú ale iba z dopytu jej členov a v prípade, že sa nepodarí nájsť zdroje na ich
realizáciu, tak sa neuskutočnia. Slabé stránky a ohrozenia, ktoré organizácia popísala v SWOT analýze
v žiadosti o podporu sa nijako nezmenili. Organizácia si nedokázala vytvoriť podmienky na svoj budúci
rozvoj a v podstate ani na svoju budúcu existenciu.
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Monitoring projektu:
Predkladateľ:
Názov projektu:
Dátum monitoringu:
Miesto konania:
Podporená suma:

číslo projektu 142/2012, číslo zmluvy 52/2012
DSS Andreas, n.o.
IPRO - Miško
26.9.2012
DSS Andreas,n.o.
1500€

Východiská: DSS Andreas je nezisková organizácia poskytujúca špecializované sociálne služby na
riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia. Klient Miško má
kombináciu viacerých zdravotných postihnutí (DMO, detský autizmus, mentálne retardácia stredného
stupňa s výraznými poruchami správania). Do zariadenia dochádza na denný pobyt a v prípade potreby
v DSS aj prespáva.
Ciele projektu: Dlhodobým cieľom IPRO je:
1. znižovanie nežiaduceho správania, stresu a napätia
2. podpora záujmovej činnosti a rozvoj jemnej motoriky klienta
3. udržiavanie telesnej kondície a posilňovanie svalového tonusu podľa schopnosti klienta
Realizované aktivity:
- nákup hračiek a pomôcok
- pravidelné absolvovanie rehabilitačných cvičení, masáží, plávania a terapie senzorickej integrácie
- pravidelná muzikoterapia
Hodnotenie:
Počas monitoringu sme navštívili Domov sociálnych služieb Andreas, kde sme sa stretli s riaditeľkou DSS
Mgr. Hanou Jajcayovou a tiež s klientom Miškom, pre ktorého bol vypracovaný podporený IPRO. Prezreli
sme si Miškovu izbu a zakúpené hračky a pomôcky, pričom nám pani Jajcayová vysvetlila, na čo presne
Miškovi slúžia a ako mu pomáhajú. Zároveň sme si pozreli album s fotografiami z aktivít, ktoré Miško
absolvoval v rámci projektu – muzikoterapiu a plávanie.
Neskôr sme sa presunuli do zariadenia, kde Miško chodí na cvičenie a mohli sme sledovať, ako si udržiava
telesnú kondíciu a posilňuje svalový tonus.
Podľa slov riaditeľky DSS i terapeutky zaznamenali v poslednom období výrazný posun, pretože okrem
zlepšenia kondície začal Miško aj komunikovať, čo obe pripisujú hlavne tomu, že cvičenie mu nielen
pomáha, ale sa mu aj páči.
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Monitoring projektu:
Predkladateľ:
Názov projektu:
Dátum monitoringu:
Miesto konania:
Podporená suma:

číslo projektu 53/2012, číslo zmluvy 21/2012
OZ Odyseus
IPRO - klientka Sandra
22.10.2012
OZ Odyseus
630 €

Východiská: OZ Odyseus vzniklo v roku 1997. Poskytuje nízkoprahové služby pre: ľudí, ktorí injekčne
užívajú drogy, ľudí, ktorí pracujú v sex biznise, mladých ľudí v rekreačnom prostredí, ľudí žijúcich s HIV;
prostredníctvom realizácie svojich programov. Sandra je dlhodobo klientkou OZ Odyseus. V roku 2010
sme jej ponúkli spoluprácu a následne začala dobrovoľnícky pracovať ako peer pracovníčka dobrovoľníčka v rámci komunity našich klientov/tiek – ľudí užívajúcich drogy a/alebo pracujúcich v sex
biznise. Do budúcnosti je Sandrinou ambíciou získať prácu na plný úväzok, ktorá by jej zabezpečila
základné životné istoty. Významnou prekážkou vo svojom ďalšom pracovnom rozvoji a integrácii do
majoritnej spoločnosti však vníma Sandra svoje nedokončené vzdelanie a absenciu základných
pracovných zručností.
Ciele projektu:
 Získať maturitu – dokončenie vzdelania je pre Sandru veľmi dôležité. Bez maturitnej skúšky je pre ňu
nemožné dosiahnuť vyššie vzdelanie a stať sa profesionálnou sociálnou pracovníčkou.
 Zvýšiť zručnosti s prácou s počítačom - nedostatok zručností s prácou na počítači vníma Sandra ako
jednu z bariér v jej rozvoji. Sandra by sa chcela naučiť používať program Microsoft Office (Microsoft
Word, Excel) ako aj naučiť sa vyhľadávať informácie cez internet v rámci absolvovania kurzu práce
s počítačom. Ako výsledok absolvovania kurzu by chcela získať certifikát o absolvovaní.
Realizované aktivity:
Príprava na maturitnú skúšku ako aj jej samotné absolvovanie sa bude konať v rámci externého štúdia na
Súkromnom Gymnáziu
Absolvovanie kurzu bude Sandra realizovať v IT LEARNING SLOVAKIA s.r.o. v Bratislave. Kurz sa uskutoční
v rámci programu IT ŠTART (Základy práce s PC, Windows, Word, Excel, Internet) a bude trvať v období
od 28.5. – 1. 6. 2012 (5 dní)
Hodnotenie:
Monitorovacia návšteva sa uskutočnila priamo v kancelárii združenia, do ktorej sa len nedávno
presťahovali. Stretli sme aj s klientkou Sandrou, ktorá nám s nadšením porozprávala o absolvovaní
počítačového kurzu a začiatkoch svojho externého štúdia na gymnáziu. Cez svoju dobrovoľnícku prácu
v OZ Odyseus sa Sandra stala súčasťou tímu terénnych sociálnych pracovníčok. Svojim prirodzeným
prístupom a cez svoje skúsenosti v živote na ulici, si získava dôveru mnohých klientov/tiek. O svoje
skúsenosti z práce na ulici sa s klientami/tkami delí aj tým, že prispieva svojimi autentickými článkami do
časopisu INTOXI (časopis určený klientom/tkám OZ Odyseus).
Od roku 2011 má Sandra na starosti projekt pre ľudí pracujúcich v sex biznise – pracuje s klientami/tkami
v rámci terénnej práce, organizuje svojpomocné stretnutia ľudí pracujúcich v sex biznise, poskytuje
poradenstvo, poskytuje články a rozhovory do médií. Veríme, že jej získanie nových zručností a vzdelania
otvorí nové životné obzory.
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Monitoring projektu:
Predkladateľ:
Názov projektu:
Dátum monitoringu:
Miesto konania:
Podporená suma:

projekt číslo 123, číslo zmluvy 43/2012
OZ OKRAJ
IPRO - Vladimír
17.9.2012
Bratislava, Gercenova 7 – chránená dielňa OZ Okraj
1 250€

Východiská: OZ Okraj je organizácia, ktorej cieľom a zároveň aj poslaním je pomáhať ľuďom, ktorí sa ocitli
na okraji spoločnosti. Aktivity zameriava na prácu so znevýhodnenými skupinami obyvateľstva, ako sú
ľudia bez prístrešia, závislí, mládež po odchode z detských domovov, zdravotne ťažko postihnutí občania
a iné marginalizované skupiny.
Klient Vladimír vyrastal v detskom domove. Po odchode z detského domova býval v ubytovni, nemal však
stabilnú prácu a príjem a tak musel z ubytovne odísť. Pracuje ako príležitostný brigádnik a predáva časopis
Nota Bene.
Ciele projektu:
Vladimír má 32 rokov , vyrastal v detskom domove. Na prenocovanie využíva rôzne útulky, nocľahárne,
ak nemá brigádu, predáva Nota-Bene. Absolvoval SOU záhradníctvo - kvetinárstvo, teraz by sa chcel v tejto
činnosti zdokonaliť a získať pracovné návyky. Vlado absolvuje aranžérsky kurz a kurz práce s PC, aby mohol
byť samostatnejší pri hľadaní si práce.
Realizované aktivity:
- počítačový kurz
- aranžérsky kurz
Hodnotenie:
Monitorovacie stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch chránenej dielne OZ Okraj, v ktorej našli
zamestnanie telesne postihnutí ľudia bez domova. Stretnutia sa zúčastnili štatutárny zástupca združenia
Mgr. Zoltán Gajdoš a sociálny pracovník chránenej dielne Terry Singh. Klient Vlado sa stretnutia
nezúčastnil, dopoludnia zatelefonoval, že sa necíti dobre.
V chránenej dielni práve prebiehal aranžérsky kurz, ktorý absolvoval aj Vlado. Dvaja klienti sa práve pod
vedením aranžérky učili robiť adventné vence.
Počítačový kurz absolvoval klient pod vedením Zoltána Gajdoša, ktorý nám ukázal materiály na výuku
a informoval o priebehu kurzu.
Naplánované aktivity IPRO boli zrealizované, pracovníci OZ Okraj však vyjadrili obavy nad ďalším osudom
klienta, ktorý napriek ponúknutej možnosti nemá záujem pracovať v chránenej dielni, takže jeho osobný
cieľ – získať pracovné návyky, sa splniť nepodarilo.
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Monitoring projektu:
Predkladateľ:
Rozsutec
Názov projektu:
Dátum monitoringu:
Miesto konania:
Podporená suma:

číslo projektu 91/2012, číslo zmluvy 36/2012
Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie podporovaného bývania
IPRO – Bedřich Matoušek
30.10.2012
Pezinok – Schaubmarov mlyn, Galéria insitného umenia
800 €

Východiská: Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie podporovaného bývania Rozsutec
poskytuje sociálne služby 32 ľuďom s mentálnym postihnutím a duševnými poruchami v domove
sociálnych služieb a 12 ľuďom v zariadení podporovaného bývania.
Klient Bedřich býva v DSS ôsmy rok. Je umelecky zdatný vo viacerých oblastiach, zaujíma sa najmä
o maľbu, kresbu a fotografovanie.
Ciele projektu: Klient fotí od roku 2006, keďže sa mu však pokazil fotoaparát, rád by získal nový. Zároveň
by chcel mať svoju samostatnú výstavu fotografií, kde by jeho známi a kamaráti mali možnosť vidieť jeho
výtvory.
Realizované aktivity:
- výber fotoaparátu spoločne so sociálnou pracovníčkou
- nákup výtvarného a fotografického materiálu
- nafotenie obrázkov
- príprava výstavy
- samostatná výstava (NE)STABILNÉ KOMPOZÍCIE v Galérii insitného umenia v Schaubmarovom mlyne
v Pezinku.

Hodnotenie:
Monitorovacia návšteva sa uskutočnila dňa 30.10.2012 v Pezinku v Galérii insitného umenia
v Schaubmarovom mlyne, kde sa konala vernisáž výstavy klienta DSS Rozsutec Bedřicha Matouška
(NE)STABILNÉ KOMPOZÍCIE.
Vernisáže sa zúčastnili priatelia a pozvaní hostia klienta z viacerých domovov sociálnych služieb (odhadom
40 ľudí). Po úvodnom slove sociálneho pracovníka Ondreja Molitorisa a samotného autora fotografií
a obrazov Bedřicha Matouška a krátkom kultúrnom vstupe bola výstava otvorená. Bedřich Matoušek
popísal vznik každej fotografie a svoj zámer. Z jeho opisov bolo zrejmé, že má veľkú radosť zo samotnej
realizácie aj z výstavy, ktorá je jeho prvou samostatnou výstavou.
O priebehu a realizácie projektu IPRO pre tohto klienta informoval sociálny pracovník DSS Rozsutec Ondrej
Molitoris. Informoval o realizovaných aktivitách aj o zmenách v projekte. Pôvodne sa mala výstava konať
v Prahe, nakoľko však výstavné priestory, v ktorých bola plánovaná neboli k dispozícii, výstava bola
zrealizovaná v Pezinku. Táto zmena bola konzultovaná s Nadáciou SPP. Zároveň informoval aj o ďalšej
plánovanej výstave, ktorá bude vo februári v Modre.

Programová a finančná hodnotiaca správa grantového programu Opora 2011

strana 21

Monitoring projektu:
Predkladateľ:
Názov projektu:
Dátum monitoringu:
Miesto konania:
Podporená suma:

číslo projektu 74/2012, číslo zmluvy 29/2012
ŠK ROSA PATRÓNKA
IPRO - Kristína
17.10.2012
Bratislava – DSS ROSA
1 574€

Východiská: ŠK ROSA PATRÓNKA je občianske združenie zriadené pri DSS pre deti a RS ROSA a Odbornom
učilišti na Dúbravskej ceste 1 v Bratislave. Účelom klubu je získavanie finančných prostriedkov na podporu
športových aktivít postihnutých detí a mládeže, ako aj na ochranu a podporu zdravia a vzdelávanie
postihnutých detí a mládeže.
Kristína je sedemnásťročnou klientkou DSS a RS ROSA. Študuje na Odbornom učilišti na Dúbravskej ceste
č. 1, odbor cukrárska výroba. Kristína pochádza z veľmi nepriaznivých rodinných pomerov (rodičia sú
rozvedení, striedavo žije u matky a otca, matka sa znovu vydala). Neustále sa prejavujú vzťahové problémy
medzi Kristínou a nevlastným otcom. U Kristíny sa hromadila agresivita a nevedela ju odbúrať, preto sa
zhoršoval jej psychický stav. V 6. ročníku bola preradená do špeciálnej školy pre neprospievanie, jej
zhoršené výsledky v škole súvisia aj so sociálnym zanedbaním v rodine.
Kristína je pohybovo a športovo nadaná a prejavila záujem o pravidelné tréningy kickboxu s tímom WKC
Slovensko v spolupráci s ŠK ROSA Patrónka. Trénuje pod vedením trénera Juraja Folkmana a cvičenie jej
pomáha účinne odbúravať a kontrolovať hnev a stres.
Ciele projektu: Kristína by sa rada stala majsterkou sveta v kickboxe. Cieľom projektu je podporiť jej
pravidelné tréningy v kickboxe v ŠK ROSA Patrónky vrátane výstroje a účasti na niekoľkých súťažiach
Realizované aktivity:
- nákup výstroja potrebného na tréning kickboxu
- pravidelné tréningy – pondelok až štvrtok od 18:30
- 5. mája 2012 – účasť na 3. kole SAP Ligy vyhrala kategóriu light contact junioriek do 55 kg aj v kategórii
semi contact junioriek do 55 kg
- 17. júna 2012 - účasť na Otvorených majstrovstvách Veľkej Británie v anglickom Manchestri, vyhrala
kategóriu light contact junioriek do 55 kg a v kategórii semi contact junioriek do 55 kg získala tretie miesto
- 18. júna 2012 – čestné uznanie primátora hlavného mesta SR Bratislavy Milana Ftáčnika Za úspešnú
športovú reprezentáciu Bratislavy
http://www.domovrosa.sk/clanok.php?id=65
http://www.domovrosa.sk/clanok.php?id=75
http://www.region-bsk.sk/clanok/kristina-v-prahe-zvitazila-516608.aspx
http://oudubba.edupage.org/news/
http://www.tvba.sk/bratislava-dnes/sport/anglicke-zlato-kristiny-nemeckovej-/
Hodnotenie:
Monitorovacia návšteva sa uskutočnila počas tréningu klientky v telocvični DSS pre deti a RS ROSA.
Zúčastnil sa jej sociálny pracovník Tomáš Koňuch, klientka Kristína a tiež Kristínin tréner Mgr.
Juraj Folkman.
Tomáš Koňuch informoval o realizovaných aktivitách a tiež o samotnej klientke. Tréner Juraj Folkman
hovoril o absolvovaných súťažiach a príprave na ne. Kristína tiež porozprávala o súťažiach a plánoch do
budúcnosti. Práve v budúcnosti videl najväčšie neistoty sociálny pracovník, keďže po skončení školy sa
Kristína vráti domov a teda stratí kontakt s klubom, v ktorom trénuje. Keďže je veľmi talentovaná pokúsia
sa spolu s trénerom nájsť nejaké riešenie, aby mohla ďalej trénovať a chodiť na súťaže.
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Monitoring projektu:
Číslo zmluvy:
Dátum monitoringu:
Miesto konania:
Podporená suma:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre Stredisko DSS Symbia Zvolen
22/2012
27.septembra 2012
Zvolen
1 200€

Informácie o organizácií a klientovi: Stredisko Symbia nemá právnu subjektivitu, je organizačnou
súčasťou DD a DSS Zvolen Záhonok. Symbia poskytuje služby ambulantnou, týždennou a špecializovanou
formou pre autistických klientov s celkovou kapacitou 35 miest. Okrem toho poskytujú aj sociálne
poradenstvo pre rodiny s deťmi s autizmom. Klienti majú vypracované vlastné rozvojové plány, Symbia si
tiež zadefinovala, že participuje na príprave ľudí so zdravotným postihnutím na zamestnanie. V zariadení
je niekoľko terapeutických dielní – maliarska, tkáčska, keramická, snoezelen, zabezpečujú aj hipoterapiu
a canisterapiu. Zaujímavosťou Symbie je špecifická filozofia práce s klientmi. Tímový prístup v službách,
sloboda rozhodovania sa klienta o sebe samom, no najmä pristupovanie k individuálnym potrebám
klienta. Dôležité je, čo potrebuje klient, nie to, čo si myslí personál, vrátane akceptácie nezvyčajných
foriem správania.
Dvadsaťtri ročná Martina, s ľahkou mentálnou retardáciou, využíva služby Symbie ambulantnou formou.
Keďže každý klient má vypracovaný vlastný rozvojový plán, výnimkou nie je ani Martina. Jej cieľom je
osamostatniť sa, získať trvalú prácu, ideálne ako pomocná sila (opatrovateľka) v škôlke. Dosiahnuť
stanovený cieľ, je možné len cez jej utvrdzovanie manuálnych zručností opatrovateľky, získanie
pracovných návykov či prostredníctvom mechanizmu udržania pracovného miesta. Martina je pevne
odhodlaná všetky tieto kroky podstúpiť, pretože práca s deťmi ju napĺňa a je to aj možnosť, ako sa
osamostatniť a byť sebestačná.
-

Realizované aktivity:
Rozširovanie odbornosti v opatrovateľstve
získanie škôlky, v ktorej Martina pracuje
získanie externého tútora, sprevádzajúceho Martinu v práci
získanie nezávislej supervízie tútora a podpornej skupiny Martiny
vypracovanie plánu pre trvalé udržanie pracovného miesta
Hodnotenie: Návštevu sme podnikli na podnet samotného zariadenia Symbia, pozvali nás na „grilovačku
v záhrade“ pre klientov, rodičov, priateľov a sponzorov. Predkladateľka, Jana Izraelová, nás oboznámila
s tým, že pár dní pred grilovačkou prebehla dvojdenná brigáda skrášľovania areálu, do ktorej sa zapojili
mnohí dobrovoľníci, preto pripravili posedenie, ako odmenu pre všetkých podporovateľov.
Monitorovanie aktivít sme mali možnosť prediskutovať priamo s Maťou, komunikatívnou a príjemnou
slečnou, ktorá nám na seba prezradila, že už má priateľa a s rodičmi rekonštruujú dom, v ktorom bude
mať samostatné bývanie. V škôlke, kde pracuje, sa nachádzajú aj mentálne postihnuté deti, preto je jej
toto prostredie bližšie a uvedomuje si dôležitosť intenzívnej práce s týmito deťmi. S ďalšími
opatrovateľkami v škôlke vychádza veľmi dobre, problémy nemala ani s rodičmi. Na otázku, či si ju deti
obľúbili nám odpovedala, že niektoré by si ju najradšej zobrali domov. Pani Izraelová nás ďalej
informovala, že nielen personál Symbie, ale aj škôlky je prekvapený, ako bezproblémovo prebieha celý
proces aktivít projektu. Maťa si pracovné návyky osvojila veľmi rýchlo a prakticky zapadla medzi ostatné
opatrovateľky. Pracuje 4 – 5 hodín, dva alebo tri krát do týždňa, zvyšok času pomáha v Symbii. Súčasným
plánom je získať štatút chráneného pracoviska pre škôlku, čím by sa dosiahlo, že sa pre Maťu zabezpečí
trvalé pracovné miesto na ďalšie dva až tri roky. Veríme, že po takýchto skúsenostiach sa Symbia rozhodne
pomôcť aj ďalším klientom, túžiacim po samostatnosti a možnosti uplatniť sa na pracovnom trhu.
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