Grantový program OPORA 2007
PROGRAMOVÁ A FINANČNÁ HODNOTIACA SPRÁVA

1.

Programová správa

Nadácia SPP chce prostredníctvom podpory modelových, inovatívnych a progresívnych prístupov
k znevýhodneným skupinám pomôcť mimovládnym a štátnym organizáciám, poskytujúcim sociálne služby
zlepšiť pomoc, ktorú poskytujú svojim klientom. Preto už tretí rok realizujeme tento grantový program na
podporu sociálne 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 a ďalšie skupiny na okraji spoločnosti.
V programe OPORA sa snažíme podporiť projekty, ktoré vychádzajú z aktuálnych potrieb ľudí, ktorí sú
znevýhodnení, podporujú ich spoluúčasť na zmenách, ktoré smerujú k zvýšeniu kvality ich života
a aktivizujú ich potenciál.
Program je určený pre tieto cieľové skupiny:





telesne, mentálne a zmyslovo znevýhodnených ľudí
pre dôchodcov umiestnených v Domovoch dôchodcov
pre ženy a deti v Krízových strediskách
iné sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

Cieľom programu je:
 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
 integrácia znevýhodnených ľudí do intaktnej spoločnosti.
V grantovom programe Opora sme prerozdelili 2 000 000 Sk. Maximálna výška podpory na jeden projekt
bola 80 000 Sk. Jedna organizácia sa mohla o podporu uchádzať len s jedným projektom.
V programe bolo možné získať podporu na:





úhradu nákladov priamo súvisiacich s realizáciou projektu
nákup technického a materiálneho vybavenia súvisiaceho s projektom, nie však
nákup PC ani inej kancelárskej techniky - tlačiareň, kopírka, multifunkčné zariadenia
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. Pod vzdelávaním rozumieme najmä rekvalifikačné kurzy a tréningy
zručností zamerané na zlepšenie práce s klientom.

O podporu sa mohli uchádzať:
 mimovládne organizácie zaregistrované ako neziskové organizácie poskytujúce verejno-prospešné
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, avšak len na mimoškolské aktivity s integračným charakterom
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 iné subjekty, poskytovatelia sociálnej pomoci
O podporu sa nemohli uchádzať:
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 nebolo možné žiadať podporu na:
 investičné výdavky na budovách (opravy striech, výmenu okien, priečok a iné rekonštrukčné
práce)
 kúpu budov
 kúpu automobilov
 kúpu PC a kancelárskej techniky ako je tlačiareň, kopírka, multifunkčné zariadenie
 úpravu interiérov na bezbariérové priestory a iné úpravy interiérov
 revitalizáciu verejných priestranstiev súvisiacich s areálom
 jednorazovú finančnú podporou jednotlivcov, ktorí sú v sociálnej a finančnej núdzi
 projekty realizované mimo územia SR
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2.

Zhrnutie a obsahové vyhodnotenie programu

Vyhodnotenie projektov
Uzávierka predkladania žiadostí bola 2. júla 2007. Do programu predložilo svoje žiadosti 128 žiadateľov,
ktorí žiadali grantovú podporu v celkovej sume 13 830 837 Sk. Všetky predložené projekty splnili kritériá
programu a boli posudzované.
Projekty posudzovali 3 skupiny nezávislých posudzovateľov, znalých problematiky sociálnych služieb
a sociálnych zariadení a 1 zástupkyňa Nadácie SPP. Projekty boli posudzované podľa medializovaných
kritérií:
 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
 integrácia znevýhodnených ľudí do intaktnej spoločnosti
Zoznam hodnotiteľov, ktorí posudzovali predložené projekty (tento zoznam bol schválený Správnou
radou):
1) Mgr. Robert Blaško, poradca primátora mesta Žilina, predtým Fond sociálneho rozvoja
2) Mgr. Miroslav Cangár, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci
3) Mgr. Monika Grochová, Záujmové združenie žien Fenestra, Košice
4) Mgr. Boris Klohna, ZOM Prešov
5) Mgr. Blanka Berkyová, Magistrát mesta Košice, oddelenie sociálnych vecí
6) Mgr. Jana Andreasová, Centrum komunitného rozvoja Nitra
7) Mgr. Elena Kopcová, Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov.
8) Viera Dubačová, Divadlo z pasáže.
Hodnotiaca komisia navrhla na podporu 36 projektov v sume 2 000 000 Sk. Všetky vybrané projekty
spĺňali kritéria programu.
Graf predložených a podporených projektov podľa krajov:

Najviac projektov bolo
predložených
v Bratislavskom
a Prešovskom kraji,
najúspešnejšie boli
projekty z Košického,
Bratislavského
a Banskobystrického
kraja. Najmenej
projektov bolo
predložených
a podporených v kraji
Trenčianskom.
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Suma prerozdeľovaná
v jednotlivých krajoch
sa odvíjala od počtu
predložených
projektov.
Predložené projekty
boli rozdelené
a posudzované v 3
regionálnych
skupinách:
1. BA,NR,TT,TN
2. KE,PO
3. BB, ZA
Takmer rovnakú sumu
viac ako 300 000 Sk
získali organizácie
z kraja Košického,
Nitrianskeho
a Prešovského.

Prehľad podporených projektov, podľa cieľových skupín:
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Finančné vyúčtovanie podporených projektov
Maximálna výška podpory na jeden projekt bola 80 000 Sk.
Celú požadovanú sumu získalo na realizáciu svojho projektu až 15 organizácií. Ostatné organizácie boli
podporené zníženou sumou, 1 organizácia bola podporená polovičnou sumou, najnižšia podporená suma
bola 20 000 Sk.
Finančný dar bol podporeným poskytnutý v 1 splátke.
35 podporených organizácií vyúčtovalo celých 100% darovanej sumy. V jednom prípade sa projekt
nepodarilo zrealizovať a celý grant bol vrátený na účet nadácie.
3 organizácie požiadali o predĺženie času na realizáciu projektových aktivít. Ani v jednom prípade sme
nezaznamenali snahu o špekuláciu alebo zneužitie daru.
Oblasti, v ktorých sa podporené aktivity realizovali:
Podporené projekty boli realizované v období od septembra 2007 do mája 2008.
Oblasti aktivít
arteterapia
ergoterapia
integrácia ľudí s postihnutím
muzikoterapia
rekreačno-rehabilitačný pobyt
sociálne služby klientom
športové aktivity
terénna sociálna práca
tréning zručností
Spolu

Spolu:
7
5
4
1
1
1
4
4
8
35

 Inovatívne formy arteterapie v 8 projektoch prispeli k aktívnemu tráveniu voľného času ľudí
s postihnutím. Pravidelné výtvarné krúžky pre deti s mentálnym a telesným postihnutím, ale aj
pre deti s poruchami správania, priniesli svoje ovocie aj vo forme prezentačných výstav, kde mali
možnosť ukázať verejnosti čo dokážu. Veľkej obľube sa v rámci terapie stále teší aj hrnčiarsky kruh
a práca s hlinou obohatila život klientov v chránenom bývaní aj v psychiatrickej nemocnici. Tvorivé
dielne, ale aj tanečná terapia boli nápomocné aj pri práci so ženami z krízových centier.
Muzikoterapia sa osvedčila pri práci s autistickými deťmi, ale aj deťmi s poruchami sluchu
a naučili sa tak lepšie vyjadrovať svoje pocity.
 Rôzne formy ergoterapie v 5 podporených organizáciách umožnili klientom získať nové praktické
zručnosti. Stolárska, remeselná a tkáčska dielňa prispeli k aktivizácii klientov v domovoch
sociálnych služieb.
 Športové aktivity v 4 podporených projektoch pomohli integrácii ľudí s postihnutím. Nevidiaci
a slabozrakí športovali na tandemovom bicykli, deti s postihnutím aj so svojimi zdravými
kamarátmi hrávali florbal a vozičkári a nepočujúci žali úspechy v curlingu.
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 Terénna sociálna práca s ľuďmi na okraji spoločnosti v 4 projektoch bola zameraná na osoby
pracujúce v sex-biznise, užívateľov drog a na ľudí bez domova, ktorým bola takouto formou
poskytnutá záchranná sieť a informácie o možnostiach riešenia ich krízovej situácie.
 Až 8 projektov bolo zameraných na tréningy zručností klientov ale aj pracovníkov organizácií.
Mladí „domováci“ absolvovali integračný tréning v prírode, aby boli pripravení na samostatní
život. Rómske deti so sociálne znevýhodneného prostredia sa zážitkovou formou učili históriu, ale
spoločenskému správaniu, navštívili divadlo aj knižnicu. Gastronomický kurz umožnil vozičkárom
nacvičiť si samoobslužné činnosti.
 Prispieť k integrácii ľudí s postihnutím sa podarilo v 4 projektoch. Mládež s mentálnym
postihnutím sa spojila s folklórnym súborom a pripravili spoločné vystúpenie. Séria podujatí pre
ľudí s rôznymi postihnutiami , ktorá zahŕňala tvorivé dielne, exkurzie, náučné posedenia v knižnici
boli výborným nástrojom na integráciu a zviditeľňovanie problematiky handicapovaných.
Predajno-prezentačné trhy umožnili ľuďom so zdravotným postihnutím prezentovať na verejnosti
svoje vlastnoručne vyrobené výrobky, ktoré priamo podporujú ich nezávislosť.


v 1 projekte bola podpora využitá na zabezpečenie terapeuticko-rehabilitačného pobytu pre deti
a rodičov z náhradných rodín a v 1 projekte sa zamerali na poradenstvo a sprevádzanie klientov
s psychickými poruchami v situáciách, ktoré sami nezvládajú.

Zoznam 36 podporených projektov s anotáciou a správou o realizácií projektov sa nachádza v Prílohe č. 1
Prehľad podporených projektov podľa druhu organizácie:
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