Interný program podpory jednotlivcov v núdzi 2009/2010
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Zhrnutie a obsahové vyhodnotenie programu

Interný grantový program na podporu jednotlivcov v núdzi realizuje 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.
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.
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.
Zámerom je poskytovať jednorazovú podporu v rozmedzí od 100 € do 300 € ľuďom, ktorí sa
v dôsledku dlhodobej choroby, alebo postihnutia ocitli v ťažkej životnej situácii. Osoby, ktoré budú
v rámci programu podporené, ani ich rodinní príslušníci, nebudú môcť byť podporení opakovane –
cieľom je jednorazová podpora a riešenie momentálnej krízy, nie dlhodobá charitatívna podpora,
napr. nezamestnaných.
Program nie je verejne komunikovaný a je hodnotený internou komisiou, zloženou zo zástupcov
Centra pre filantropiu a Nadácie SPP. O podpore na základe doporučení hodnotiacej komisie
rozhoduje priebežne správca Nadácie, pričom členovia správnej rady sú informovaní
o podporených žiadateľoch.
Príklady žiadostí, ktoré prichádzali do Nadácie:







kúpa invalidného vozíka a ďalších kompenzačných pomôcok
liečebné pobyty pre rodiny s postihnutými deťmi
liečba pre deti s detskou mozgovou obrnou
liečba dlhodobo chorých
nákup pomôcok, ktoré pomáhajú ľuďom s postihnutím
rodiny v zlej sociálnej situácii, sociálnej núdzi

Program jednorázovo podporuje individuálne žiadosti v sume 100 € až 300 €.
Cieľom programu bolo podporiť aktivity zamerané na zlepšenie podmienok života jednotlivcov so
zmyslovým, zdravotným postihnutím, dlhodobo chorých a v sociálnej núdzi. O podporu sa mohli
uchádzať fyzické osoby.
Oblasti možnej podpory:






vybavenie zariadením, alebo zdravotníckymi pomôckami, ktoré skvalitnia život žiadateľov
príspevok na operácie a iné komplikované zdravotnícke úkony
špeciálne kompenzačné alebo rehabilitačné pomôcky
liečebné pobyty, alternatívne liečby a pod.
príspevok v sociálnej núdzi.

2

Vyhodnotenie predložených projektov
Žiadosti boli posudzované priebežne každé 3 mesiace, počas roka 2009 sa realizovali 2
posudzovania predložených žiadostí, kde boli hodnotené žiadosti predložené do Nadácie v čase od
decembra 2008 do augusta 2009.
Zo 126 predložených žiadostí bolo navrhnutých na podporu 55 žiadostí ľudí v núdzi, ktorým bola
prerozdelená celková suma 10 492 €.
Úspešní žiadatelia boli vyzvaní, aby k žiadosti priložili nasledovné prílohy:
 vyplnený formulár
 fotokópiu príslušnej časti zdravotnej dokumentácie
 dokumenty, ktoré potvrdzujú, že náklady nemôžu byť hradené poisťovňou (napr. kópiu
rozhodnutia revízneho lekára)
 fotokópiu oboch strán občianskeho preukazu
 fotokópiu preukazu ZŤP
 fotokópiu hlavičky z výpisu z bankového účtu
Po predložení požadovaných dokumentov bola s podporenými žiadateľmi uzavretá
darovacia zmluva.
Takmer v polovici prípadov došlo k zmene účelu využitia finančného daru oproti pôvodnému plánu,
väčšinou sa jednalo o neschopnosť žiadateľov spolufinancovať požadovanú pomôcku či liečbu.
V 7 prípadoch sme od žiadateľov nedostali záverečnú správu a vyúčtovanie daru, ani po
opakovaných žiadostiach o zdokladovanie využitia finančných prostriedkov.
Oblasti podpory:
Účel daru
doplatok na šikmú schodiskovú plošinu
príspevok na hipoterapiu
príspevok na invalidný vozík
príspevok na kompenzačné pomôcky
príspevok na liečbu
príspevok na liečbu v Adeli centre
príspevok na stavebné úpravy
príspevok na zdravotnícke pomôcky
príspevok pre rodinu v ťažkej životnej situácii
Spolu

Spolu
7
3
7
10
14
3
2
1
8
55

Najviac podporených žiadateľov, využilo príspevok na úhradu nákladov spojených s liečebným
alebo rehabilitačným pobytom. Významná časť podpory smerovala aj na rôzne kompenzačné
pomôcky, ktoré mali uľahčiť život ľuďom s telesným postihnutím, príspevky boli tiež využité ako
doplatok na šikmú schodiskovú plošinu alebo na nový invalidný vozík.
Ďalšia podpora smerovala ľuďom v núdzi, väčšinou sa jednalo o ľudí na invalidnom dôchodku,
viacdetné rodiny s matkou samo živiteľkou, dlhodobo chorých alebo rodiny, ktoré sa nachádzajú
v hmotnej núdzi a potrebovali príspevok na dofinancovanie liekov, vitamínov, či iných životných
nákladov v domácnosti. Aj v tomto roku sme podporili žiadateľov príspevkom na rôzne typy
liečebných pobytov, hipoterapiu a príspevkami na lieky.
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Výška finančných príspevkov:
Výška
príspevku
100 €
133 €
166 €
200 €
232 €
250 €
277 €
300 €

finančného Počet obdarovaných
7
1
16
10
18
1
1
1

Zmena zamerania programu – Program O krok vpred
Zmena zamerania programu je najmä reakciou na neustále narastajúci počet žiadostí, čo
v konečnom dôsledku viedlo k zníženiu podporenej sumy pre jednotlivca.
Nové zameranie programu bolo schválené Správnou radou Nadácie na jej zasadnutí 7.7.2009.
Zámerom programu ostalo 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 sme sa rozhodli nadviazať spoluprácu s Adeli centrom, ktoré
poskytuje rehabilitačné programy pacientom s pohybovými poruchami neurologického pôvodu,
najmä deťom a dospelým postihnutými detskou mozgovou obrnou.
Tiež sme nadviazali spoluprácu s jazdecko-rehabilitačným centrom Lesan n.o., ktoré poskytuje
rehabilitačné programy v oblasti hipoterapie prostredníctvom hipoterapeutického jazdenia
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a liečebnopedagogických prístupov. V rámci našej partnerskej spolupráce je našim zámerom
podporovať žiadateľov v núdzi a prispievať im na liečbu v centre Lesan.
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
Prijímateľom finančného príspevku sú naši partneri – centrum Adeli a centrum Lesan, ktorým sú
preplatené náklady na liečbu vybraných žiadateľov. Jednotlivci – žiadatelia sa uchádzajú o podporu
v Nadácii SPP v rámci programu O krok vpred. Spoločne s partnermi vyhodnotíme predložené
žiadosti a vyberieme tých, ktorým bude preplatená liečba. Za vyhodnotenie a vyúčtovanie
finančného príspevku sú zodpovední partneri – centrum Adeli a centrum Lesan.
Kritériá programu O krok vpred – pre centrum Adeli tvoria prílohu č.1
Do uzávierky programu O krok vpred, do 30.októbra 2009 bolo do Nadácie SPP predložených spolu
91 žiadostí o príspevok na liečbu v centre Adeli.
Celková suma vyčlenená na podporu žiadostí do Adeli centra bola 22 000 EUR, maximálna suma
podpory pre jedného žiadateľa je 2 000 EUR.
Hodnotiaca komisia hodnotila 91 žiadostí o príspevok na liečbu v centre Adeli. Posudzované boli
žiadosti, ktoré boli do Nadácie SPP doručené v časovom období od augusta do 30.októbra 2009.
Hodnotiaca komisia navrhla a Správna rada schválila na podporu 15 žiadostí v sume 22 000 EUR.
Počas realizácie došlo k jednej zmene, jeden z podporených nemohol kvôli zdravotným
komplikáciám nastúpiť na rehabilitačný pobyt, takže sme jeho príspevok posunuli ďalšiemu
uchádzačovi. V apríli 2010 sme ešte zo voľných financií dodatočne podporili ďalších 3 žiadateľov.
Celkovo tak na liečbu v centre Adeli získalo príspevok 18 žiadateľov, ktorým bola prerozdelená
suma 25 723 €.
Zoznam podporených žiadateľov, ktorí získali príspevok na liečbu v centre Adeli tvorí prílohu č.1
V rámci programu O krok vpred sme tiež umožnili žiadateľom absolvovať hipoterapiu v centre
Lesan, ktoré poskytuje rehabilitačné programy v oblasti hipoterapie prostredníctvom
hipoterapeutického jazdenia a liečebnopedagogických prístupov.
Celková suma určená na prerozdelenie v rámci spolupráce s centrom Lesan bola 3 000 EUR.
Jeden žiadateľ mohol získať príspevok na hipoterapiu v centre Lesan do výšky 200 EUR.
Žiadosť o podporu nám predložilo spolu 17 žiadateľov. Všetci splnili kritériá programu, takže
celková suma určená na program = 3 000 eur bolo prerozdelených 17 žiadateľom, ktorí tak mohli
absolvovať cyklus viac ako 20 hipoterapeutických stretnutí.

Kritériá programu O krok vpred – pre centrum Lesan tvoria prílohu č.2

Zoznam podporených žiadateľov, ktorí získali príspevok na liečbu v centre Lesan tvorí prílohu č.2
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Interný matchingový program Spolu pomôžeme viac
Zámerom programu 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 6 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 zo 6 žiadateľov sumou
500 eur. Interná zbierka medzi zamestnancami prebiehala počas mesiaca november.
Do programu sa zapojilo 17 zamestnancov, ktorí spolu darovali 703 eur.
Nadácia SPP podporila 6 žiadateľov sumou 500 eur, spolu sme tak prerozdelili 3 000 eur,
žiadateľom bola prerozdelená celková suma 3 703 eur.
Meno
žiadateľa
Pavel Král

Komu je dar
určený
Tomáš Král

Oľga
Lieskovská

Bernardína
Červeňáková
Zuzana
Moňoková
Danica
Maťúšová

Filip
Lieskovský
Marek a
Natália
Červeňákoví
Jakub Moňok

Pavol Maťúš

Milan Daniel
súrodenci
Horváthovci

Príspevok

Využitie

Tomáš si vďaka príspevku zakúpil odľahčený
512 € mechanický vozík, vďaka ktorému môže športovať.
Jeho športové úspechy rastú aj vďaka nemu.
Syn pani Lieskovskej, Filip, trpí vážnym pľúcnym
ochorením a DMO. Jeho liečba je náročná a
737 €
nákladná. Financie boli využité na úhradu nákladov
spojených s liečbou.
Vďaka finančnému príspevku absolvovali súrodenci
647 € rehabilitačné pobyty, ktoré zlepšujú ich zdravotný
stav.
Vďaka poskytnutému príspevku absolvoval Jakubko
669 €
Moňok rehabilitačný pobyt v Kováčovej
Vďaka finančnému daru bolo pre syna pani
Maťúšovej Pavla jednoduchšie získať nový vozíček .
512 € Prvý vozík bol už opotrebovaný a s novým vozíkom
dosahuje Pavol lepšie výsledky v športe, ktorému
sa venuje.
Milan Daniel - pestún súrodencov Horváthovcov
rekonštruuje rodinný dom v Svätej Márii, ktorý sa
626 € má stať ich domovom, aby nemuseli vyrastať
v detskom domove, kde sa dostali kvôli týraniu ich
vlastného otca.

Okrem týchto 2 podprogramov sme ešte podporili ďalších 4 jednotlivcov, ktorí sa z rôznych
dôvodov ocitli v ťažkej životnej situácii. Jednorazovým príspevkom vo výške 100 a 200 eur sme sa
im snažili zmierniť dôsledky ich sociálneho znevýhodnenia. Spolu sme prerozdelili 500 eur.
Meno žiadateľa
Mária Mikolajová

Príspevok
100 €

Martina Staňková

200 €

Monika Lapošová

100 €

Oľga Šarkózyová

100 €

Využitie daru
Pani Mikolajová prišla po 30.rokoch o prácu a jej príjem je veľmi
nízky. Vďaka podpore uhradila pani Mikolajová nevyhnutné
výdavky a taktiež cestovné pri hľadaní práce.
Pani Staňková má 9 detí, jedno z detí sa lieči na leukémiu. Z
predchádzajúceho bývania má dlžobu 900 €, príspevok jej
pomohol uhradiť denné výdavky
Pani Lapošová využila dar na zaplatenie pobytu syna v
diagnostickom ústave. Momentálne žijú v krízovom centre.
Pani Šarkózyová využila finančný príspevok na zakúpenie
paplónov pre svojich 7 detí, žijú v hmotnej núdzi.
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Zoznam všetkých podporených za rok 2009/2010 tvorí Prílohu č.3
Príbehy podporených a poďakovania:
Jana Mišove s dcérou Luciou absolvovali pobyt v Adeli centre:
“Týmto by sme sa chceli z celého srdiečka poďakovať Nadácii SPP za to, že nám svojím finančným
darom umožnila absolvovať rehabilitáciu v Adeli centre a mne ako matke dala novú nádej, že moja
dcéra ide pomaly o krok vpred. Ďakujeme. “
Mgr. Dana Struhárová z centra Lesan, n.o.:
„Sme veľmi vďační v mene detí a ich rodičov, rovnako v mene hipoterapeutického centra Lesan n.o
za podporu a finančnú pomoc pri realizácii hipoterapií v programe O krok vpred. Možnosť realizovať
intenzívne jazdenie otvorilo deťom možnosti pre ich postup v psychomotorickom vývine bez ohľadu
na finančnú situáciu v rodine, za čo ešte raz veľmi pekne ďakujeme.“

Marcela Tóthová s dcérou Tímeou absolvovala pobyt v Adeli centre:
“Nadácii SPP by som sa chcela veľmi pekne poďakovať za to, že mi umožnili tento pobyt v Adeli
centre, bez ich pomoci by som sa k Vám dostala veľmi ťažko. Verím, že Nadácia bude realizovať aj
ďalšie podobné projekty, ktoré pomôžu ľuďom, ktorí to potrebujú. “
Pavol Máťuš upadol následkom ťažkého úrazu na sedem mesiacov do kómy a ochrnul. Nešťastná
udalosť ho však nezlomila a tak začal, po zdĺhavom zotavovaní a rehabilitáciách, športovať a
trénovať hod guľou a oštepom. Vďaka novému mechanickému invalidnému vozíku, na ktorý mu
prispeli aj zamestnanci SPP, dosahuje Pavol lepšie športové výsledky – v júli tohto roku sa stal
Majstrom Slovenska vo vrhu guľou. Ale Pavol pokračuje ďalej, veď jeho snom je zaradiť sa do
slovenského paraolympijského družstva.
Danica Máťušová, mama ochrnutého Pavla Máťuša: „Za tieto úspechy vďačíme aj vám a vašej
nadácii. Úspech, ktorý sa nám podarilo dosiahnuť, nech je srdečným poďakovaním za váš nádherný
ľudský prístup.

Manažment programu
Administrácia žiadostí zo strany Centra pre filantropiu obsahovala:













Definovanie priorít programu a kritérií posudzovania programu
Telefonické a emailové konzultácie: cca 120 telefonických a 100 emailových
Administrácia uzávierok pre predkladanie projektov
Zozbieranie a administrácia predložených žiadostí: 257
Zabezpečenie procesu posudzovania a hodnotenia projektov
Informovanie podporených žiadateľov / žiadateliek: 99
Informovanie nepodporených žiadateľov / žiadateliek: 158
Realizácia anotácií k predloženým žiadostiam
Komunikácia s podporenými žiadateľmi ohľadne podmienok poskytnutia daru
Dohodnutie podmienok spolupráce s partnermi
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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