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Zhrnutie a obsahové vyhodnotenie programu O krok vpred
Nadácia SPP sa pomocou svojich programov snaží prispieť k skvalitneniu starostlivosti o ľudí
s postihnutím, ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii a preto podporuje aktivity zamerané na
zlepšenie podmienok života jednotlivcov so zmyslovým, zdravotným postihnutím alebo dlhodobo
chorých.
Zámerom programu O krok vpred je aj naďalej podporovať sociálne slabšie skupiny obyvateľstva,
najmä jednotlivcov s postihnutím a rodiny s deťmi postihnutými detskou mozgovou obrnou – DMO.
V snahe zefektívniť našu pomoc pokračujeme aj v tomto roku v spolupráci s ADELI Centrom, ktoré
poskytuje rehabilitačné programy pacientom s pohybovými poruchami neurologického pôvodu,
najmä deťom a dospelým postihnutými detskou mozgovou obrnou. V rámci našej partnerskej
spolupráce je našim zámerom podporovať žiadateľov v núdzi a prispievať im na liečbu v ADELI
Centre.
Rovnako pokračujeme v spolupráci s jazdecko-rehabilitačným centrom Lesan n.o., ktoré poskytuje
rehabilitačné programy v oblasti hipoterapie prostredníctvom hipoterapeutického jazdenia
a liečebno-pedagogických prístupov.
Ciele programu:
 prispieť k skvalitneniu života ľudí a detí s postihnutím
 umožniť sociálne znevýhodneným jednotlivcom absolvovať rehabilitačný program
 podporiť liečebné a rehabilitačné pobyty, ktoré pomôžu jednotlivcom so zmyslovým,
telesným alebo mentálnym znevýhodnením zlepšiť ich situáciu
Komu je program určený
Žiadosti o podporu môžu predkladať jednotlivci – fyzické osoby, ktoré majú záujem absolvovať
rehabilitačný program v ADELI Centre a sú to:



jednotlivec - fyzická osoba, ktorý sa už zaregistroval do ADELI Centra vyplnením
kontaktného formulára a má stanovený termín liečebného pobytu
jednotlivec – rodič dieťaťa, ktorý sa už zaregistroval do ADELI Centra vyplnením
kontaktného formulára a má stanovený termín liečebného pobytu

Žiadosti o podporu môžu predkladať jednotlivci – fyzické osoby, ktoré majú záujem absolvovať
rehabilitačný program v centre Lesan n.o. a sú to:




jednotlivec - fyzická osoba,
 ktorému hipoterapiu odporučil lekár (neurológ alebo ortopéd)
 ktorý sa už zaregistroval v centre Lesan a má dohodnutý konkrétny termín
realizácie hipoterapie
jednotlivec – rodič dieťaťa,
 ktorému hipoterapiu odporučil lekár (neurológ alebo ortopéd)
 ktorý sa už zaregistroval v centre Lesan a má dohodnutý konkrétny termín
realizácie hipoterapie

Suma k dispozícii
Celková suma určená na prerozdelenie v rámci spolupráce s ADELI Centrom je 26 000 EUR.
Jeden žiadateľ mohol získať príspevok na rehabilitačný pobyt v centre do výšky 2 000 EUR.
Celková suma určená na prerozdelenie v rámci spolupráce s centrom Lesan je 2 200 EUR.
Jeden žiadateľ m získať príspevok na hipoterapiu v centre Lesan do výšky 200 EUR.
Príspevok bolo možné použiť len na financovanie rehabilitačného programu. Príspevok sa
nevzťahoval na platby za služby súvisiace s pobytom, ako sú náklady na ubytovanie, cestovné,
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stravné a pod. Vybraným žiadateľom bol liečebný program uhradený priamo v v ADELI Centre a
centre Lesan. Príjemcom finančného príspevku je Adeli Centrum (26 000 Eur) a centrum Lesan
(2000 Eur). Obe centrá poskytnuté príspevky riadne zdokladovali záverečnou správou
a vyúčtovaním v roku 2011 pred spustením ďalšieho ročníka programu O krok vpred.
Posudzovaciu komisiu pre žiadosti v programe O krok vpred tvorili 3 zástupkyne Centra pre
filantropiu Mgr. Milica Danková, Mgr. Monika Lacková, Mgr. Ivana Vasiľová, 2 zástupkyne z ADELI
Centra Mgr. Miriam Juhanesovičová a PhDr. Ľudovíta Hlobeňová a zástupkyňa centra Lesan, n.o.
Mgr. Dana Struhárová.
Do uzávierky 20. októbra 2010 bolo predložených 86 žiadostí o príspevok na liečbu v ADELI Centre.
Posudzované boli všetky žiadosti. Hodnotiaca komisia navrhla a Správna rada schválila na podporu
23 žiadateľov v celkovej sume 26 000 EUR.
Príloha 1: Podmienky programu a zoznam podporených žiadateľov o príspevok na liečbu v Adeli
Žiadostí o finančný príspevok na hipoterapiu do centra Lesan bolo do 20.októbra 2010
predložených spolu 16. Všetkých 16 žiadateľov navrhla hodnotiaca komisia a Správna rada schválila
na podporu v celkovej sume 2 200 EUR.
Príloha 2: Podmienky programu a zoznam podporených žiadateľov o príspevok na liečbu v Lesan
Interný matchingový program Spolu pomôžeme viac
Zámerom programu Spolu pomôžeme viac je zefektívniť poskytovanú podporu jednotlivcom
v núdzi a zároveň motivovať zamestnancov SPP k darcovstvu.
Zo žiadostí o podporu, ktoré priebežne prichádzajú do Nadácie boli vybratých 5 príbehov, ktoré boli
zverejnené na intranete SPP. Zamestnanci tak mali možnosť vybrať si a prispieť ľubovoľnou sumou
priamo na účet a tak podporiť ľudí v núdzi. Nadácia SPP prispela každému z 5 žiadateľov sumou
500 eur. Interná zbierka medzi zamestnancami prebiehala počas mesiaca november 2010.
Do programu sa zapojilo 21 zamestnancov, ktorí spolu darovali 698 eur. Nadácia SPP podporila
5 žiadateľov sumou 500 eur, spolu sme tak prerozdelili 2 500 eur, žiadateľom bola prerozdelená
celková suma 3 198 eur.
Zoznam žiadateľov podporených v programe Spolu pomôžeme viac:
číslo
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Meno
žiadateľa

Podporená suma

Denisa
Hrbáňová

738 €

Anežka
Deglovičová

693 €

Denisa
Oslejová

530 €

Marián
Mordavský

540 €

Michaela
Nechalová

697 €

2

3

4

5

Účel daru
Vďaka daru mohli dvojičky Max a Alex s DMO absolvovať
rehabilitačný pobyt v Šoproni. Ten ich postupne stavia na
nohy a pomáha v celkovom rozvoji.
Rodičia dvojročného Maťka, ktorý má problémy
s nožičkami a inervované svalstvo, z príspevku 693 Eur
zakúpili plienky, zdravotné pomôcky a potrebné lieky a
vitamíny. Tie mu pomáhajú jeho stav stabilizovať.
19-ročná Denisa využila darovaných 530 Eur na kúpu
nového invalidného vozíka. Ten je viac aktívny a
umožňuje Denise zdolávať ťažší terén a trénovať
spoločenský tanec.
Rodina Mordavských, ktorej dom zničili minuloročné
povodne, dnes žije v podnájme. Dar 540 Eur im pomohol
pri zariadení dočasnej domácnosti.
Starostlivosť o domácnosť a rodinný dom ostala po smrti
rodičov na študentke Michaele a jej sestre Lucii.
Príspevok použili na financovanie energií a svojho štúdia.
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Zmena v programe podpory jednotlivcov - spolupráca s OZ Medzi nami
V roku 2011 sme sa v Nadácii SPP rozhodli zefektívniť náš systém pomoci jednotlivcov. Oslovila nás
dlhodobá práca občianskeho združenia Medzi nami, ktoré sa snaží pomôcť sociálne slabším
rodinám a rodinám s postihnutým členom preklenúť ich bezútešnú situáciu. Terénou prácou,
priamym kontaktom a návštevou ľudí a rodín v núdzi občianske združenie overí situáciu rodiny,
špecifikuje, čo konkrétne potrebuje a následne sa snaží získať finančné dary na riešenie ich neľahkej
situácie. Každý mesiac občianske združenie uverejňuje v časopise Nota Bene konkrétny príbeh ľudí,
ktorí sa nie vlastnou vinou ocitli v ťažkej situácii. Pri každom príbehu je uvedené na čo konkrétne
budú financie využité a ktokoľvek môže prispieť darom na uvedené číslo účtu ľubovoľnou sumou.
Prostredníctvom spolupráce s OZ Medzi nami chceme aj my pomáhať viac adresne a konkrétne.
Počas roka 2011 Nadácia SPP podporila sumou 3 800 EUR 3 rodiny s neľahkými osudmi.
Spolupráca s OZ Medzi nami odbremenila Nadáciu SPP od administrácie a komunikácie
s podporenými rodinami. Finančný dar 3 800 Eur bol poukázaný na účet OZ Medzi nami. Združenie
formou darovacích zmlúv podporilo 3 vybrané rodiny. OZ Medzi nami riadne vyúčtovalo poskytnutý
dar Nadácii SPP do konca roka 2011. V spolupráci s OZ Medzi nami budeme pokračovať aj v 2012.

číslo

Meno
žiadateľa

Pre koho je
dar určený

Podporená
suma

1
OZ medzi
nami

Andrej
Kaloczy

2 000 €

OZ medzi
nami

Erika
Vargová

800 €

OZ medzi
nami

Peter
Trungel

1 000 €

2

3

Účel daru
16-ročnému Andrejovi kvôli nádorovému
ochoreniu amputovali nohu a od toho momentu
sa jeho rodine zmenil život. Rodina žije v
sociálnej núdzi a potrebujú prerobiť kúpeľňu v
byte kvôli bezpečnejšiemu a ľahšiemu prístupu
pre Andreja.
Erika má 30 rokov a za sebou dve náročné
operácie zhubného nádoru na mozgu. JE na
invalidnom dôchodku a bez pomoci druhých sa
neoblečie, neosprchuje. Jej zdravotný stav sa
zhoršuje, potrebujem špeciálne zdravotnícke
pomôcky, vitamíny a lieky.
Otec Peter sa stará o svoje dve dcéry - dvojičky
Zuzku a Martinku s detskou mozgovou obrnou.
Nechodia obidve. Matka ich opustila, keď mali
sestry 18 rokov. Žijú v rodinnom domčeku, kde
kúria drevom. Príspevok im pomôže práve na
kúpu dreva a potrebných plienok.

Podpora ad hoc žiadostí jednotlivcov v núdzi
Interný grantový program na podporu jednotlivcov v núdzi realizovala Nadácia SPP už od roku 2005
a jeho zameranie vyplynulo najmä z množstva žiadostí od ľudí, žijúcich v znevýhodnenej sociálnej
alebo finančnej situácii, ktorí sa obrátili na Nadáciu so žiadosťou o podporu. Počas 4 rokov tak bolo
podporených viac ako 470 ľudí v núdzi v celkovej sume viac ako 3,8 milióna Sk/ cca 126 000 EUR.
V rokoch 2010 a 2011 sme upustili od realizácie interného grantového programu na podporu
jednotlivcov, nakoľko sme ho nahradili vyššie spomenutými cielenými programami O krok vpred,
Spolu pomôžeme viac a spoluprácou s OZ Medzi nami.
Napriek skutočnosti, že Nadácia SPP už nerealizuje interný grantový program na podporu
jednotlivcov v núdzi, počas rokov 2010 a 2011 nám oslovilo množstvo ľudí a rodín so žiadosťou
o pomoc pri ich núdznej situácii. Za rok 2010 sme obdržali 165 listových žiadostí, za rok 2011 bolo
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199 žiadostí (spolu 364 žiadostí). Žiadateľov sme listom alebo emailom informovali o zrušení
interného grantového programu a odporučili sme im program O krok vpred, prípadne portál
www.ludialudom.sk, ktorý slúži na získavanie finančných príspevkov od darcov aj pre ľudí v núdzi.
Okrem realizácie programov O krok vpred, Spolu pomôžeme viac a spolupráce s OZ Medzi nami
Nadácia SPP v rokoch 2010 a 2011 podporila ďalších 5 jednotlivcov (2 v roku 2010, 3 v 2011), ktorí
sa z rôznych dôvodov ocitli v ťažkej životnej situácii. Jednorazovým príspevkom od 200 do 1000 eur
sme sa im snažili zmierniť dôsledky ich sociálneho znevýhodnenia. Spolu sme prerozdelili 2 476 eur.
Podporení predložili Nadácii SPP:
- žiadosť o príspevok, dokladovanie situácie - lekárska správa, kópiu občianskeho preukazu a čísla
bankového účtu.
číslo

Meno
žiadateľa

Komu je
dar určený

Lívia
Porubská

Adam
Porubský

Podporená
suma

1
500 €

2

3
4

Štefan Holčík pre rodinu

476 €

Ivan Tajboš

Ivan Tajboš

1 000 €

Ing. Jana
Ardamicová

Marek
Ardamica

200 €

Zuzana
Wagnerová

Tadeáš
Wagner

300 €

5

Využitie daru
Vozík zakúpený s príspevkom Nadácie SPP
používa Adam denne. Jeho využívanie
napomáha hojeniu dekubitu a zvýšil sa aj
pohyb v bedrových a kolenných kĺboch.
Dom musel byť po požiari vyčistený, ukončuje
sa rekonštrukcia celého domu. Za poskytnutý
dar sa zakúpil stavebný materiál.
Pán Tajboš si dal upraviť vstup do domu pre
pohyb s invalidným vozíčkom.
Marek sa zúčastnil majstrovstiev sveta v šachu
ZŤP a uhradil poplatok za šachový krúžok na
rok 2011/2012.
Rodina býva v rodinnom dome s troma deťmi.
Najmladší Tadeáško má 7 rokov a má
musklárnu dystrofiu. Stropný zdvižný systém
pomôže rodine pri zdvíhaní a premiestňovaní
syna.

Zoznam všetkých podporených za rok 2010/2011 tvorí Prílohu č.3

Príbehy podporených a poďakovania:
Michaela Nechalová získala finančný príspevok v rámci programu Spolu pomôžeme viac
„Z celého srdca by som Vám chcela poďakovať za finančný dar, ktorý pre mňa a sestru veľa
znamenal. Pomohol nám v najťažších chvíľach života, doslova poslúžil ako finančná náplasť na naše
rany z hmotného hľadiska. Ani slovami neviem dostatočne vyjadriť, ako ste nám pomohli.“
Lucia Laczkó, podpredsedkyňa OZ Medzi nami
„Chceme sa, aj s podporou Nadácie SPP orientovať na drobnejšiu, no akútnejšiu pomoc rodinám.
Pokúsiť sa nasmerovať ľudí tak, aby neprepadali zúfalstvu. Poukázať na problémy, ktoré im sociálna
politika štátu nepomáha vyriešiť. Chceme naďalej pokračovať v terénnej práci, sledovať už riešené
príbehy, vyhľadávať nové a napokon realizovať pomoc.“
Jana Ardamicová získala ad hoc finančný príspevok na podporu aktivít svojho syna
„Vďaka finančnému daru sa mohol Marek zúčastniť na vytúžených Majstrovstvách sveta v šachu
ZŤP v Piešťanoch, na súťaži družstiev v poľskej Ustroni a zaplatiť si šachového krúžku na školský rok
2011/2012.“

Manažment programu
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Administrácia žiadostí zo strany Centra pre filantropiu obsahovala:














Definovanie priorít programu a kritérií posudzovania programu O krok vpred
Telefonické a emailové konzultácie: cca 100 telefonických a 50 emailových
Administrácia uzávierky pre predkladanie projektov: 20. októbra 2010
Zozbieranie a administrácia predložených žiadostí: 104 žiadostí
Zabezpečenie procesu posudzovania a hodnotenia projektov
Informovanie podporených žiadateľov / žiadateliek: 49 žiadateľov
Informovanie nepodporených žiadateľov / žiadateliek: 65 žiadateľov
Realizácia anotácií k predloženým žiadostiam
Komunikácia s podporenými žiadateľmi ohľadne podmienok poskytnutia daru
Dohodnutie podmienok spolupráce s partnermi (Adeli Centrum, Centrum Lesan, OZ Medzi
nami)
Administrácia žiadostí a listov od jednotlivcov - informovanie listom 364 žiadateľov
Programová a finančná kontrola udelených finančných darov
Spracovanie výstupov programu pre Správnu radu

Prílohy:
Príloha 1 - Program O krok vpred – centrum Adeli
Príloha 2 - Program O krok vpred – centrum Lesan
Príloha 3 - Prehľad všetkých podporených žiadateľov
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