Grantový program OPORA 2006
PROGRAMOVÁ A FINANČNÁ HODNOTIACA
SPRÁVA

Programová správa
Nadácia SPP chce pomocou svojich programov 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.
Nadácia SPP verí v hodnotu jedinečnosti každého človeka a preto podporuje zaujímavé,
kreatívne a inovatívne prístupy k znevýhodneným skupinám ľudí, ktoré ich zaujmú, nadchnú,
umožnia a podporia ich vývin a rozvoj osobnosti.
Na program bolo vyčlenených 4 milióny korún. Maximálna výška podpory na jeden projekt
bola 100 000 Sk.
Program bol určený: na podporu rozvoja sociálnych služieb a inovatívnych programov pre
tieto cieľové skupiny:
• telesne, mentálne a zmyslovo znevýhodnených ľudí umiestnených v Kluboch,
Domovoch sociálnych služieb, Staniciach SOS, Denných stacionároch, v Chránenom
ubytovaní a iných zariadeniach, ktoré poskytujú sociálne služby svojim klientom
minimálne 1 rok
• pre dôchodcov umiestnených v Domovoch dôchodcov
• pre ženy a deti v Krízových strediskách
• iné znevýhodnené skupiny obyvateľstva

Cieľom programu bola:
 podpora inovatívnych prístupov v poskytovaní sociálnej starostlivosti zameranej na
rozvoj osobnosti a aktívnu integráciu do spoločnosti
 podpora individuálnych programov rozvoja osobnosti klientov
 podpora transformácie sociálnych služieb v zariadeniach, ktoré poskytujú sociálnu
pomoc pre ľudí v núdzi
O podporu sa mohli uchádzať:
1. mimovládne organizácie zaregistrované ako neziskové organizácie poskytujúce
verejno-prospešné služby, občianske združenia, účelové zariadenia cirkvi, nadácie a
neinvestičné fondy
2. štátne organizácie poskytujúce sociálne služby a zariadenia poskytujúce sociálne
služby s pobytom
3. iné subjekty, poskytovatelia sociálnej pomoci
O podporu sa nemohli uchádzať:
- Zariadenia, ktoré neposkytujú pobytové služby
- Centrá pedagogicko-psychologickej prevencie, Centrá voľného času, Materské školy,
Základné školy a Stredné školy
- Kluby dôchodcov, Jedálne pre dôchodcov, Práčovne pre dôchodcov
- Rehabilitačné strediská, Strediská osobnej hygieny.
V programe bolo možné získať podporu na:
 nákup technického a materiálneho vybavenia súvisiaceho s projektom
 úhradu časti mzdy externému pracovníkovi / pracovníčke, ktorý/á realizuje priamu
prácu s klientmi, maximálne do výšky 50%
 doplnenie vzdelávania pracovníkovi/ pracovníčke, ktorý/á realizuje priamu prácu
s klientmi a s ňou spojené cestovné výdavky.

Zhrnutie a obsahové vyhodnotenie programu
Vyhodnotenie projektov
Uzávierka predkladania žiadostí bola 12. apríla 2006. Do programu predložilo svoje žiadosti
114 žiadateľov, ktorí žiadali grantovú podporu v celkovej sume 9 947 491 korún. 21
projektov nespĺňalo viacero kritérií programu, a preto neboli posudzované. Z 93
posudzovaných projektov ďalších 20 nespĺňalo kritérium: zariadenie poskytujúce pobytové
služby.
Projekty posudzovali 3 skupiny nezávislých posudzovateľov, znalých problematiky
sociálnych služieb a sociálnych zariadení a 1 zástupkyňa Nadácie SPP. Projekty boli
posudzované podľa medializovaných kritérií.
Zoznam posudzovateľov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mgr. Robert Blaško, Fond sociálneho rozvoja, Truc Spherique, Žilina
Bc. Eduard Čonka, Fond sociálneho rozvoja, Poprad
Mgr. Monika Grochová, Záujmové združenie žien Fenestra, Košice
PhDr. Slavomír Krupa PhD, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Bratislava
Kristína Lončeková, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Malacky
Mgr. Alena Očkajová, DSS Javornícka, Bratislava
Mgr. Lenka Bradňanská, liečebná pedagogička, Bratislava.
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Hodnotiaca komisia navrhla na podporu 38 projektov v sume 2 381 729 Sk. Všetky vybrané
projekty spĺňali kritéria programu. Vzhľadom k tomu, že podporené Krízové stredisko Amoret
odstúpilo od zmluvy a vrátilo finančný dar, konečný počet podporených projektov bol 37
v celkovej sume 2 303 729 Sk.
Hodnotiaca komisia však na základe detailného posúdenia všetkých žiadostí identifikovala
ďalších 13 projektov, ktoré podporujú individuálny program rozvoja osobnosti klientov,
a ktoré považuje za inovatívne v poskytovaní sociálnej starostlivosti a aktívnej integrácie
znevýhodnených skupín do spoločnosti. Tieto projekty však nespĺňali všetky kritériá
programu Opora, a preto boli predložené Správnej rade nadácie na per rollam posúdenie.
Graf predložených a podporených projektov podľa krajov:
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Najviac projektov bolo podporených v Banskobystrickom a Košickom kraji, v tesnom závese
bol kraj Bratislavský a Prešovský.
Tabuľka požadovaných a podporených grantov podľa krajov.
Kraj
Banskobystrický
Bratislavský
Košický
Nitriansky
Prešovský
Trenčiansky
Trnavský
Žilinský
Spolu:

Podporená
suma
391 000 Sk
493 389 Sk
378 180 Sk
205 000 Sk
347 160 Sk
138 000 Sk
191 000 Sk
160 000 Sk
2 303 729 Sk

Požadovaná
suma
2 678 120 Sk
1 694 389 Sk
1 820 586 Sk
709 378 Sk
1 286 475 Sk
769 400 Sk
435 273 Sk
553 870 Sk
9 947 491 Sk
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V programe bolo podporených 20 mimovládnych, 16 štátnych a 1 cirkevná organizácia
poskytujúce sociálne služby s pobytom.

Graf znevýhodnených skupín, ktoré boli podporené

klienti psychiatrickej
nemocnice , 1
deti z detského domova, 1
klienti resocializačného
zariadenia, 1

dôchodci v domovoch
dôchodcov, 4

ženy a deti v Krízových
centrách, 4

dôchodci a ľudia
s postihnutím,
7

odchovanci z detských
domovov, 1

ľudia s postihnutím,
umiestnení v DSS, 17

Finančné vyúčtovanie podporených projektov
Maximálna výška podpory na jeden projekt bola 100 000 Sk.
V plnej sume 100 000 Sk boli podporené len 2 projekty. Ostatné projekty boli podporené
zníženou sumou, najnižšou podporenou sumou bolo 30 000 Sk.
Finančný dar bol podporeným poskytnutý v 1 splátke.
Vo všetkých 37 podporených projektoch bolo vyúčtovaných 100% darovanej sumy. Ani v
jednom prípade sme nezaznamenali snahu o špekuláciu alebo zneužitie daru. Napriek tomu,
že podporení dodržali podmienky zmluvy (t.j. doručili správy včas), nie všetky obsahovali
kompletné údaje a preto bolo nevyhnutné s nimi spolupracovať na doplnení obsahových
i finančných správ.

Oblasti, v ktorých sa podporené aktivity realizovali:
Podporené projekty boli realizované v období od júna do decembra 2006.


V 12 projektoch sa zamerali na arteterapiu alebo ergoterapiu. Práce v tvorivých
dielňach obohatili život klientov, prispeli k ich individuálnemu rozvoju, aktívnemu
tráveniu voľného času a budovaniu medziľudských vzťahov. Výstupom z týchto
projektov boli výstavy a predaj výrobkov, ktoré prispeli k zvýšenému záujmu
verejnosti o problematiku znevýhodnených ľudí.
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Nákup kvalitných didaktických a rehabilitačných pomôcok v 7 sociálnych
zariadeniach prispel k zlepšeniu vzdelávacieho procesu, rozvoju hrubej aj jemnej
motoriky. Vytvoril sa nový priestor pre ďalšiu prácu s klientmi.



Rekondičný pobyt mimo zariadenia absolvovali klienti 6 podporených subjektov.
Súčasťou týchto projektov bol nielen pobyt v prírode, návšteva kultúrnych pamiatok,
zábavných parkov, ale aj výcvik sociálnych zručností. Niektorí klienti po prvý krát
v živote dostali možnosť konfrontovať sa s intaktnou spoločnosťou samostatne.



Taje práce s počítačom a internetom objavovali v 5 projektoch. Novo nadobudnuté
vedomosti boli veľkým prínosom pre dôchodcov v domovoch. Počítače so špeciálnym
programom zase využili klienti s postihnutím, predovšetkým deti.



Súčasťou 4 projektov bolo školenie zamestnancov a klientov sociálnych zariadení.
Vzdelávanie poskytlo zamestnancom aj klientom
dostatok nových informácií,
potrebných na zmenu postojov k práci aj sebe samému.



Kognitívne a komunikačné schopnosti si pri tvorbe časopisu vyskúšali klienti 2
zariadení, obete domáceho násilia aj deti s postihnutím.



Deti s postihnutím zo sociálneho zariadenia v Košiciach absolvovali hipoterapiu ako
účinnú formu rehabilitačného procesu.

Zoznam podporených projektov s anotáciou sa nachádza v Prílohe č. 1
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