Slovo na úvod z centra RPSP
(Slavomír Krupa)

Keď píšem tieto slová, myslím predovšetkým na klientov, ktorým moji spolupracovníci
v Košiciach, v Žiline, v Leviciach a v Bratislave, poskytli potrebné profesionálne základné
a špecializované sociálne poradenstvo. Nemám pochybnosti o tom, že im a ich rodinám bola
poskytnutá v zložitých životných situáciách adekvátna a konkrétna podpora založená na
rešpekte a akceptácii a povzbudení k odvahe k samostatnému a nezávislému životu.
Keď píšem tieto riadky, myslím tiež na organizácie, poskytujúce sociálne služby a ich
pracovníkov, ktorým sme poskytli konzultácie, vzdelávanie, poradenstvo a supervíziu.
Neskromne sme v Rade presvedčení o našej spoločnej vízii, že práve autentické vnímanie
života klienta je zdrojom a inšpiráciou pre postupné plánovanie zmien v spôsobe zvládania
a riešenia náročných životných situácií. Neoddeliteľnou súčasťou našej vízie je presvedčenie
o význame prostredia pre zmysluplný, dôstojný a nezávislý život, ktorého hranice sú určené
dodržiavaním ľudských práv, a ktoré sa Slovensko zaviazalo plniť. Sme presvedčení, že
aplikácia uvedených východísk v praxi nie je možná bez opustenia stereotypných, rutinných
foriem sociálnych služieb a aplikácie tvorivých prístupov, postupov, techník a metód
v sociálnej práci.
Keď budete čítať tento text, žiada sa mi vysloviť poďakovanie mojim spolupracovníkom
v centre Rady, riaditeľom a grémiu Rady. Vďaka ich práci sa formovala, formuje a postupne

realizuje naša spoločná vízia Rady. Za, na prvý pohľad, stručnými faktografickými
a štatistickými údajmi, ktoré uvádzajú naši spolupracovníci z pracoviska, odbočiek a centra
Rady, sú ukryté osobné stretnutia, rozhovory, spoluobjavovanie netušených možností
a riešení problémov, sklamaní, rezignácie, úspechov a očakávaní klientov, konzultácie
a vzdelávacie programy, supervízie pre
sociálnych pracovníkov, prevádzkovateľov
a zriaďovateľov sociálnych služieb. Nemám pochybnosti o tom, že zo strany mojich kolegov
na pracoviskách Rady bola v roku 2017 poskytnutá všetkým uvedeným nevyhnutná
adekvátna odborná pomoc.
K tomuto textu tiež patrí poďakovanie za spoluprácu s verejnou a štátnou správou.
Životaschopnosť pracovísk Rady v Slovenskej republike je v každom roku podmienená
záujmom o spoluprácu verejnej a štátnej správy s mimovládnymi organizáciami a uzavretím
zmluvy o poskytnutí finančného príspevku pre špecializované sociálne poradenstvo. V roku
2017 poskytlo finančný príspevok MPSVaR SR a ÚPSVaR pre čiastočné pokrytie nákladov pre
troch pracovníkov v Centre Rady v Bratislave, Žilinský samosprávny kraj pre čiastočné pokrytie
nákladov na jedného pracovníka odbočky rady v Žiline, Nitriansky samosprávny kraj pre
čiastočné pokrytie nákladov jedného pracovníka na odbočku rady v Leviciach a Košický
samosprávny kraj pre pokrytie nákladov pre Dom na polceste v Košiciach. Vďaka finančnému
oceneniu Nadácie Orange, sme mohli v roku 2017 realizovať medzinárodnú konferenciu Ako
môžeme dosiahnuť, aby proces sociálnych zmien dostal „zelenú“ a ďalšie aktivity na podporu
prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť.
Slavoj Krupa

Maľoval: Ondrej Krššák

Maľoval: Ondrej Krššák

Správa za Centrum
(Slavomír Krupa, Lucka Cangárová, Miroslav Cangár)
V Centre Rady pracovali dvaja sociálni poradcovia, manažérka centra Rady
a šéfredaktorka časopisu Integrácia a administratívny asistent v rámci chráneného
pracovného miesta. Centrum Rady poskytovalo špecializované sociálne poradenstvo pre
osoby v nepriaznivých sociálnych situáciách, seniorov a osoby so zdravotným postihnutím
ambulantne v Bratislave a terénnou formou v rámci celej Slovenskej republiky. Individuálne
poskytované sociálne poradenstvo bolo poskytované v teréne a v rekonštruovaných
priestoroch Centra na Františkánskej 2, 811 01 Bratislava. Sociálny poradcovia centra Rady
poskytovali základné a špecializované sociálne poradenstvo ambulantnou formou priemerne
30 hodín mesačne a terénnou formou 20 hodín mesačne mimo Bratislavu.

Pracovníci Centra Rady okrem špecializovaného sociálneho poradenstva realizovali v roku
2017 aj ďalšie aktivity. Tu je ich prehľad:

a) Vzdelávania a odborné semináre v celkovom počte 16, pre sociálnych pracovníkov
v Bratislave, Prešove a vo Zvolene, celkovo sa na nich zúčastnilo 936 osôb:
•
•
•
•
•

•
•

Východiská a podmienky hodnotenia kvality poskytovaných sociálnych služieb
v Slovenskej republike I a II (jednodňové semináre s lektorom Miroslavom Cangárom)
Novela zákona o sociálnych službách – aké zmeny prináša? (jednodňový seminár
s lektorkou Lýdiou Brichtovou)
Hodnotenie primeranej miery podpory prijímateľa sociálnych služieb (jednodňový
seminár s českou lektorkou Terezou Palánovou)
Interkultúrna komunikácia (jednodňový seminár s lektorkou Annou Chalachanovou
s nórsko-slovenským backrgroundom)
Práca s rizikom a právna zodpovednosť v sociálnych službách (dvojdňový seminár
s dvomi lektromi – právnikom Marošom Matiaškom a sociálnym pracovníkom
Miroslavom Cangárom)
Pripravovaná novela zákona o sociálnych službách – čo môžeme očakávať?
(jednodňový seminár s lektorkou Lýdiou Brichtovou)
Zapájanie ľudí s postihnutím do života miestnej komunity a podpora priateľských
vzťahov medzi ľuďmi bez ohľadu na postihnutie (jednodňový seminár s americkou
lektorkou Angelou Novak Amado)

b) V roku 2017 poskytovali pracovníci centra Rady supervízie pre odborných
pracovníkov a organizácie poskytujúce sociálne služby a sociálno-právnu ochranu.
Individuálne a skupinové supervízie sa poskytovali pre odborných pracovníkov
a dobrovoľníkov v zariadeniach sociálnych služieb, nízkoprahových centrách
a resocializačných strediskách. V roku 2017 sme poskytli celkovo 105 hodín
individuálnej a skupinovej supervízie pre napr. ROAD Tomky, n.o., Kaspian, n.o., DSS
a ZPS Rača, Claudianum, n.o., DSS prof. K. Matulaya, Pokoj a Dobro, n.o. a ďalšie.
•

V roku 2017 poskytovali pracovníci aj supervízie organizácie zamerané na
podmienky kvality sociálnych služieb v rámci celého Slovenska. Supervízie
organizácie sme poskytovali v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom
v 7 zariadeniach v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Okrem toho sme supervíziu
organizácie poskytli pre DSS Stupava, DSS a ZpS Rača, Domov dôchodcov
Spišská Nové Ves, ZPS Skalica, Jesénia Skalica, CSS Turie, DSS Veľký Blh.

c) V roku 2017 sme vydali už 27. ročník interdisciplinárneho odborného časopisu o riešení
nepriaznivých sociálnych situácií občanov Integrácia. Centrum Rady na základe zmluvy
a poskytnutia finančného príspevku MPSVaR SR vydalo dve dvojčísla časopisu.
Nosnými témami prvého dvojčísla boli články o práci a integrácii utečencov,
komunitných službách a metóde Reuvena Feuersteina. Druhé dvojčíslo prinieslo prvý
slovenský preklad Všeobecného komentáru k čl. 19 Právo na Nezávislý život Dohovoru
o právach osôb so zdravotným postihnutím a venovalo sa téme prechodu
z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť.

d) V rámci medzinárodnej spolupráce sme v roku 2017 realizovali viacero aktivít. V rámci
spolupráce s regionálnou kanceláriou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sme
realizovali aktivity orientované na podporu integrovanej starostlivosti a dlhodobej
starostlivosti, ktorých výsledkom bolo vydanie online publikácie: Cangár, Krupa,
Palanová (2017). Kvalita a dlhodobá starostlivosť. Štúdia o aspektoch kvality v
dlhodobej starostlivosti a Cangár, Machajdíková (2017). Dlhodobá starostlivosť v
Slovenskej republike. Potreba systémovej zmeny. Okrem tohto naši pracovníci
spolupracovali aj na medzinárodnom projekte WHO ohľadom overovania
a implementovania WHO QualityRights Toolkit – nástroja pre hodnotenie ľudských
práv pri poskytovaní služieb. WHO QualityRights Toolkit bol overovaný v troch
zariadeniach sociálnych služieb v rámci SR. V roku 2018 boli na základe tohto projektu
vydaná publikácia Mental health, human rights and standards of care. V rámci
spolupráce s WHO sa náš pracovník Miroslav Cangár zúčastnil aj medzinárodnej letnej
školy o integrovanej starostlivosti v Oxforde (Veľká Británia), ktorú organizovala
International Foundation for integrated Care.
Okrem spolupráce s WHO sme v roku 2017 uskutočnili aj študijnú cestu do Nórska,
ktorá bola financovaná zo zdrojov Bilaterálneho fondu Nórskeho finančného
mechanizmu. Pracovníci centra Rady sa počas študijnej cesty stretli v Nórsku s našimi
dlhoročnými partnermi z Vitenskapelige Hogskole Rogaland (v minulosti Rogaland
Hogskole, s ktorou spolupracujeme už od roku 1992) a partnermi z Gjesdal kommune.
Cieľom tejto študijnej cesty bol rozvoj spolupráce v oblasti integrovanej starostlivosti
pre starších občanov a očanov so zdravotným postihnutím, ale aj získanie informácií
o efektívnom riadení samosprávy Gjesdal cez projekt Smart City.
Na jeseň 2017 sme sa zúčastnili aj medzinárodnej konferencie o deinštitucionalizácii
v Taline (Estónsko), ktorú organizovala Estónska vláda v rámci svojho predsedníctva
v EÚ. Na konci roku 2017 sme nadviazali užšiu spoluprácu s European Network for
Independent Living (ENIL), ktorej cieľom je medzinárodná podpora komunitných
služieb a prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť od roku 2018.

e) V roku 2017 vyhrala naša organizácia prvé miesto v oblasti sociálnej inklúzie Ceny
Nadácie Orange. Okrem verejného ocenenia dlhoročnej práce Rady sme získali aj
finančnú cenu vo výške 8.000,- EUR.

f) Vďaka tejto cene sme mohli v roku 2017 zorganizovať medzinárodnú dialógovú
konferenciu „Ako môžeme dosiahnuť, aby proces sociálnych zmien dostal zelenú“.
Konferencia sa uskutočnila 20. októbra 2017 a zúčastnilo sa na nej viac ako 60
odborníkov zo Slovenska a zahraničia. Najvýznamnejšími zahraničnými hosťami boli
Leif Kare Lende (Vitenskapelige Hogskole Rogaland) a David Towell (Centre for
Inclusive Future). Cieľom konferencie bolo iniciovať zrýchlenie procesu prechodu
z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť a podporu prostredníctvom vzdelávania,
zvyšovania kvality v sociálnych službách a rozširovania komunitných sociálnych služieb.
Maľoval: Martin Krššák

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Jesenského 20, 93401 Levice
(Jozef Vetor)

Regionálna odbočka RPSP v Leviciach pôsobí najmä v okrese Levice, ďalej v
okresoch, Nitra, Pezinok, Lučenec, Zvolen, Žiar nad Hronom, Senec.
Pracovník v Leviciach poskytoval v priebehu celého roka 2017 špecializované sociálne
poradenstvo občanom v hmotnej a sociálnej núdzi, ale aj organizáciám poskytujúcim
sociálne služby. Priemerný počet klientov je cca 46 mesačne. V roku 2017 bolo
systematicky poskytované špecializované poradenstvo najmä nezamestnaným
klientom, klientom žijúcim v separovanej komunite a klientom žijúcim pod hranicou
chudoby v ťažkých sociálnych podmienkach.
Pracovisko regionálnej odbočky RPSP v Leviciach v roku 2017 spolupracovalo s
nasledujúcimi organizáciami:
• OZ Miesto v dome Levice – V rámci sociálnej práce a špecializovaného sociálneho
poradenstva pracovník poskytoval základné a špecializované sociálne poradenstvo
pre klientov v hmotnej a sociálnej núdzi OZ Miesto v Dome, v priestoroch
organizácie a v teréne.
• OZ Pomôžme si – Poskytovanie špecializovaného poradenstva pre občanov
v hmotnej a sociálnej núdzi, motivačné a podporné rozhovory s nezamestnanými
a s dobrovoľníkmi združenia. Supervízie pre vedúceho organizácie a podporné
rozhovory s pracovníčkami združenia.
• Prameň Nádeje - Detské centrum Levice - poskytovanie individuálnej a skupinovej
supervízie pracovníkom.
• Bonavita DSS Pohronský Ruskov – Poskytovanie skupinovej a individuálnej
supervízie pre pracovníkov v priamom kontakte s klientmi.
• Denné stacionáre : Kuraľany, Bátorove Kosihy, Kéť, Hokovce, Nová Vieska, poskytovanie skupinovej

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

supervízie pracovníkom v priamom kontakte so seniormi
Centrum pomoci Kalná n.o. - poskytovanie skupinovej a individuálnej supervízie
pracovníkom v priamom kontakte so seniormi
Elim Zvolen - poskytovanie skupinovej supervízie pracovníkom v priamom kontakte so
seniormi
Betánia Senec- poskytovanie skupinovej supervízie pracovníkom v priamom kontakte s
klientmi
Krízové stredisko Amoret Lučenec – poskytovanie individuálnej a skupinovej
supervízie pracovníkom a profesionálnym rodičom Krízového strediska
JUSTÍNA, n.o., DSS Podlužany - poskytovanie skupinovej supervízie pracovníkom
v priamom kontakte s klientmi
DSS a ZPS Pezinok - poskytovanie individuálnej a skupinovej supervízie pracovníkom
Hestia Pezinok - skupinovej supervízie pracovníkom
Diecézna charita Nitra – Detský charitný dom sv. Lujzy – Poskytovanie priebežnej
skupinovej a individuálnej supervízie pre pracovníkov Detského charitného domu
sv. Lujzy.
DD a DSS Žiar nad Hronom – Poskytovanie skupinovej supervízie pracovníkom.

Maľoval: Ondrej Krššák

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Predmestská 24 , 010 01 Žilina
(Soňa Holúbková)

Za činnosť pracoviska rady v Žiline zodpovedá riaditeľka regionálnej odbočky
PhDr. Soňa Holúbková. Ekonomické centrum regionálnej odbočky sídli v Bratislave.
Pracovisko v Žiline poskytovalo počas celého roku 2017 poradenstvo občanom, ktorí sú
odkázaní na sociálnu pomoc, prevažne občanom so zdravotným postihnutím, ich
rodičom a organizáciám, ktoré poskytujú sociálne služby. Poskytovali všetky potrebné
informácie o zákonných normách, o orgánoch štátnej a verejnej správy, ktoré sú
kompetentné v oblasti sociálnej pomoci a o neštátnych subjektoch, ktoré poskytujú
sociálne služby. Občanov informovali a sprevádzali tak, aby sa mohli sami rozhodnúť pre
možnosť sociálnej pomoci, ktorá najviac súvisí s ich životnými podmienkami a umožňuje
ich aktívnu participáciu v komunite. V mnohých situáciách ich sprevádzali a podporovali,
aby dosiahli svoje stanovené ciele alebo ich pripravovali na zvládnutie ťažkých životných
situácií. Facilitovali skupiny rodičov aj samotné rodiny pri zlepšovaní kvality života a pri
zvládaní náročných životných situácií.
V roku 2017 poskytla regionálna odbočka v Žiline :
• 588 hodín konzultácií pre občanov so zdravotným postihnutím a ich rodiny,
• 15 individuálnych plánov pre ľudí s postihnutím
• 8 zariadeniam sociálnych služieb a MVO poskytovala supervíziu pre pracovníkov
• spoluprácu na tvorbe a realizácii pokračujúceho vzdelávacieho programu pre nové
Centrá včasnej intervencie na Slovensku.
• Spoluprácu INESS na ekonomickej analýze nákladov sociálnych služieb

•
•
•
•
•
•
•

spoluprácu s CVEK na výskume DI
spoluprácu s Nórskymi fondmi na vytváraní kritérií kvality
spolupráca s IA MPSVaR SR na kritériách kvality pre terénne sociálne služby
spolupráca s nadáciou Orange pri výbere projektov v oblasti inklúzia
spolupráca s Quipom na podpore samostatného rozhodovania
stretnutie s rodičmi v n.o. Claudianum
pomoc pri príprave seminára s A.N. Amado – podpora sociálnych kontaktov
v komunite

Maľoval Ondrej Krššák

Hospodárska správa Rady pre poradenstvo v sociálnej práci
(za Centrum RPSP, odbočky RPSP v Leviciach a RPSP v Žiline)
Ing. Renata DAUBNEROVÁ
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci o.z. hospodárila v roku 2017 (v zmysle zákona
o sociálnych službách 448/2008 a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov) s prostriedkami z príspevku vyšších
územných celkov a z vlastných prostriedkov – výnosov (tab. č. 3).
Účtovnú evidenciu viedla v systéme podvojného účtovníctva v rámci predpísaných zákonných
noriem.
Do roku 2017 vstupovalo Centrum RPSP s finančnou rezervou 16 065 EUR z roku 2016 (tab.
č.6 a tab. č.7).
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci v roku 2017 poskytovala vo svojich regionálnych
pobočkách v Žiline a v Leviciach špecializované sociálne poradenstvo a realizovala v spolupráci
s partnermi stretnutia a vzdelávanie.
Činnosťou „Rady“ bolo okrem poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva aj
vzdelávanie pracovníkov zariadení sociálnych služieb a ďalších subjektov, v rámci
akreditovaných kurzov a poskytovanie supervízií zariadeniam sociálnych služieb v SR.
Finančné príspevky z jednotlivých samosprávnych krajov pre regionálne pracoviská RPSP boli
poskytované na základe zmlúv medzi „Radou“ a VÚC a ich výšku uvádzame vo výnosoch v roku
2017 (tab. č.1). Výška príspevkov nepokryla skutočné výdaje centra rady Bratislava. Všetky
finančné príspevky VÚC (Nitra, Žilina) boli riadne zúčtované k 31.12.2017 a boli vyčerpané
v plnej výške (100%).

Prehľad finančných príspevkov pridelených na rok 2017 pre centrum RPSP a regionálne
pobočky z VÚC:
Tab. č.: 1

Kraj

Počet pracovníkov

Výška príspevku VUC
EUR

VÚC Bratislava

0

0

VÚC Žilina

1

8 400

VÚC Nitra

1

6 266

Spolu

2

14 666

údaje v EUR

Výška príspevku

Čerpanie príspevku

MPSVR SR

6 960

6 196

UPSVR SR

0

1 334

Integrácia

2 500

2 500

Spolu

9460

10 030

Výška príspevku

Čerpanie príspevku

259

259

Norsko

8 984

8 984

Nadácia ORange

8 000

8 000

17243,23

17 243

údaje v EUR
WHO

Spolu

Celkové náklady RPSP v roku 2017 :
Tab. č.: 2
účet

Názov účtu

EUR

501.

Spotreba materiálu

3 069,95

502.

Spotreba energie

557,60

Medzisúčet za skupinu 50

3 627,55

511.

Opravy a údržba

0,00

512.

Cestovné

1 578,80

513.

Náklady na reprezentáciu

0,00

518.

Ostatné služby

28 978,50

Medzisúčet za skupinu 51

30 557,30

521.

Mzdové náklady

17 109,95

524.

Zákonné sociálne zabezpečenie

4 980,43

527.

Tvorba sociálneho fondu

69,00

Medzisúčet za skupinu 52

22 159,38

Dane a poplatky

104,01

Medzisúčet za skupinu 53

104,01

538.

549.
551.
568.
591.

Ostatné náklady

8 016,22

Medzisúčet za skupinu 54

8 016,22

Odpis drobný hmotný majetok

0,00

Medzisúčet za skupinu 55

0,00

Ostatné finančné náklady

0,00

Medzisúčet za skupinu 56

0,00

Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti

0,24

Medzisúčet za skupinu 59

0,24

NÁKLADY CELKOM

64 464,70

Celkové výnosy RPSP v roku 2017 :
Tab. č.: 3

účet

Názov účtu

602.

Tržby z predaja služieb

33 313,01

Medzisúčet za skupinu 60

33 313,01

644.

662.

665.

691.

EUR

Úroky, dary

151,52

Medzisúčet za skupinu 64

151,52

Prijaté príspevky od iných organizácií

17 243,39

Medzisúčet za skupinu 62

17 243,39

2% z podielu daní

794,48

Medzisúčet za skupinu 66

794,48

Dotácie

24 696,40

Medzisúčet za skupinu 69

24 696,40

VÝNOSY CELKOM

76 198,80

Poznámka :
Výnosy zahŕňajú tiež finančné príspevky z VÚC a ostatné dotácie.

Súvaha k 31.12. 2017
Tab. č. 4
Aktíva
účet
Názov účtu
021.
Stavby

EUR
36 192,19

022.

Samostatné hnuteľné veci a súbory

17 237,24

023.

Dopravné prostriedky

16 577,04

029.

Ostatný dlhodobý hmotný majetok

18 516,24

081.

Oprávky k stavbám

-36 192,19

082.

Oprávky k samostatným hnuteľným veciam

-17 237,24

083.

Oprávky k dopravným prostriedkom

-16 577,04

089.

Oprávky k ostatnému DHM

-18 516,24

Medzisúčet za triedu

0,00

211.

Pokladne

202,26

221.

Bankové účty

26 659,05

Medzisúčet za triedu

26 861,31

311.

Odberatelia

780,00

315.

Ostatné pohľadávky

299,20

346.

378.

Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k
štátnemu
rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
Iné pohľadávky

381.

Náklady budúcich období

1 333,94

68,88
565,07

Medzisúčet za triedu

3 047,09

Aktíva - majetok celkom

29 908,40

Tab. č. 5
Pasíva
účet
323.

472.

Názov účtu

EUR

Krátkodobé rezervy

172,16

Medzisúčet za triedu

172,16

Sociálny fond

69

Medzisúčet za triedu

69,00

321.

Dodávatelia

341.

Daňové záväzky

93,79

346.

Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k
štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej
samosprávy
Ostatné záväzky

763,54

379.

1 064,99

105

Medzisúčet za triedu
249.

428.
431.

2 027,32

Krátkodobé finančné výpomoci

900

Medzisúčet za triedu

900

Nevysporiadaný
výsledok
z minulých rokov
Hospodársky výsledok

hospodárenia

15 005,82
11 734,10

Medzisúčet za triedu

26 739,92

Pasíva – vlastné a cudzie zdroje spolu

29 908,40

Prehľad pohybov na finančných účtov
Tab. č. 6
Pokladne - v EUR
Názov
RPSP

PS k 1.1.17
49,77

Príjem
11 053,00

Výdaj
10 900,51

Zostatok
k 31.12.2017
202,26

Tab. č. 7
Bankové účty – v EUR
Názov
BU 377
BU 860
BU 345
BU 882
SPOLU

PS k 1.1.2017
545,52
44,64
18,13
15 400,98
16 015,47

Príjem
0
6 266,12
2 550,07
56 801,17
74 077,40

Výdaj
115,8
6 271,97
2 564,61
46 024,35
63 433,82

Zostatok
k 31.12. 2017
429,72
38,79
3,59
26177,8
26 659,05

Komentár k tab. č. 4, 5, 6, 7
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci vedie podvojné účtovníctvo. Náklady i výnosy sa
sledujú podľa jednotlivých stredísk. Vzhľadom na jednotlivé dotácie a vzdelávanie boli všetky
finančné operácie účtované zdrojovo, to znamená sledovali sa v rámci jednotlivých vzdelávaní
a dotácií.
Účtovníctvo bolo vedené v zmysle platných právnych predpisov. K 31.12.2017 bola vykonaná
riadna uzávierka dokladov a účtovníctva. Zostatok finančných prostriedkov rady k 31. 12.
2017 je finančná rezerva, s ktorou vstúpila RPSP do r. 2018.
Strediská evidované v účtovníctve:
Centrum RPSP Bratislava
Pobočka Levice
Pobočka Žilina
Pracovisko RPSP Košice má právnu subjektivitu, preto uvádzame správu o hospodárení za rok
2017 samostatne.
K 31.12.2017 sa vykonala inventarizácia všetkých účtov ako i fyzická inventúra majetku.

Maľoval: Martin Krššák

Rada pre poradenstvo Košice, Zvonárska 12, Košice 040 01
(PhDr. Judita Varcholová)
Identifikačné údaje organizácie
Názov: Rada pre poradenstvo v sociálnej práci v Košiciach, o.z. (samostatné pracovisko)
Adresa: Zvonárska 12 Košice 040 01
IČO: 31 965 903
Email: office@rpsp.sk
Štatutárny zástupca: PhDr. Judita Varcholová
Pracovné pozície
V našom zariadení sú nasledovné: riaditeľ, inštruktor pracovnej terapie a sociálny pracovník s
polovičnými pracovnými úväzkami. Ekonomické záležitosti má na starosti externý
spolupracovník z firmy FAA s. r. o. Celkovo v druhom polroku službu zabezpečovali dvaja
interní a jeden externý pracovník s primeranou požadovanou kvalifikáciou.
Predmet činnosti a kapacita zariadenia
Predmet činnosti a kapacita zariadenia ostáva oproti minulému roku nezmenená. Sociálnu
službu Domov na pol ceste vymedzuje § 27 novelizovaného Zákona o sociálnych službách.
Sociálna služba je registrovaná na Úrade Košického samosprávneho kraja a finančný
príspevok na prevádzku dostáva na základe Zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na
prevádzku poskytovanej sociálnej služby uzatvorenej podľa ustanovenia § 81 písm. h) bod 1
zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 51
Občianskeho zákonníka.
Sociálnu službu poskytujeme na určitý čas pre prijímateľov, ktorí nemajú zabezpečené
nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb, a ktorí nemajú
zabezpečené ubytovanie po skončení poskytovania sociálnej služby v zariadení, alebo po
skončení starostlivosti v zariadení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, ako aj v
prípade dysfunkčnej rodiny. V Domove na pol ceste poskytujeme:
•
•
•
•
•
•
•

ubytovanie,
sociálne poradenstvo,
pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
pracovnú terapiu,
utvárame podmienky na prípravu stravy, vykonávanie osobnej hygieny, pranie,
žehlenie a údržbu šatstva a bielizne,
záujmovú činnosť.

Zariadenie presadzuje, chráni a zabezpečuje plné a rovnaké uplatňovanie všetkých ľudských
práv a základných slobôd u klientov DnPC v zmysle kritérií 1, 2, 3 štandardov kvality prílohy č. 2 Zákona o sociálnych službách v neskoršom znení, ďalej podľa Dohovoru o
právach osôb so zdravotným postihnutím (Organizácia Spojených národov, 2007) a Správy

expertnej skupiny ad hoc o transformácii inštitucionálnej starostlivosti na komunitnú
starostlivosť.
Kapacita zariadenia v roku 2017 bola 10 lôžok. Zariadenie nie je koedukované, prijímateľmi
sociálnych služieb sú mladí dospelí muži vo veku od 18 do 28 rokov. Prichádzajú k nám
najmä z detských domovov po ukončení ústavnej starostlivosti a z dysfunkčných rodín bez
prístrešia.
Domov na pol ceste sa nachádza na Zvonárskej ulici v Košiciach s prechodovým dvorom na
Hlavnú ulicu, takže sme situovaní v strede mesta. Dom, v ktorom bývame je na zozname
kultúrnych pamiatok. Máme prenajaté dva byty – 4 a 3 izbový s kompletnými sociálnymi
zariadeniami, kuchyňou a kanceláriami. Byty sú umiestnené na rovnakom poschodí a spája
ich spoločná pavlač.
Činnosť zariadenia
Mladí dospelí muži, ktorí k nám prichádzajú majú jedno spoločné – sú bez prístrešia, nemajú
domov. Niektorí z nich ani rodinných príslušníkov, alebo dlhodobo prerušené kontakty.
Každý z nich má špecifickú minulosť. Väčšina k nám prichádza z detských domovov, kde žili
od útleho detstva v inštitučnom prostredí alebo z reedukačných zariadení. Ojedinele k nám
zavítajú mladí muži prepustení z výkonu trestu alebo resocializačných zariadení po preliečení,
taktiež mládež z ulice so skúsenosťami bezdomovectva. Problémy sú rôznorodé, osobnosti
mladých mužov jedinečné, schopnosti a zručnosti špecifické. Práca s touto mládežou je
komplexná s holistickým prístupom k ich osobnosti s individuálnym sprevádzaním, založená
na dôvere vzťahu. To je základný predpoklad na vzájomnú spoluprácu. Hlavným zámerom
našej činnosti je ich integrácia, začlenenie do pracovného a spoločenského života. Potreby
vznikajú takmer v každej oblasti ich života – doplnenia školského vzdelania, rozvoja
pracovných zručností, rozvoja kľúčových kvalifikácií a osobnostného rastu. Rovnako dôležité
je nadobudnúť nové vzťahy v komunite, vytvoriť tzv. sociálny kapitál, aby mali kontaktné
miesto prijatia pri štarte do samostatného života. V neposlednom rade nasporiť financie na
pokrytie počiatočných nákladov samostatného života. Po odchode zo zariadenia chlapci
dostávajú od pracovníkov DnPC ešte následnú poradenskú pomoc pri riešení pracovných
alebo osobných problémov počas potrebnej doby stabilizácie ich života v otvorenej
spoločnosti.
V priebehu roka 2017 sme chlapcov podporovali a individuálne sprevádzali v každej oblasti
života, ktorá je dôležitá pre ich rast. Napríklad: štúdium, práca, voľný čas, ďalšie vzdelávanie,
osobnostný rozvoj vrátane kľúčových kvalifikácií. Čas na prácu a čas na relaxáciu sme sa
snažili v roku 2017 využiť čo najlepšie.
Voľný čas sme trávili rôzne. Dvaja mladí dospelí pomáhali ako animátori deťom v zimnom
aj letnom tábore v Očkolandii. V marci na pozvanie U. S. Steel Košice sme sa zúčastnili
priateľského hokejového zápasu proti pracovníkom oceliarne v Steel aréne. Pozvané boli aj
deti a dorastenci z detských domovov Uralská v Košiciach a z Podolínca. Vytvoril sa jeden
tím a na počudovanie sme vyhrali, či zaslúžene, o tom sa vedú polemiky. Dôkazom je
videozáznam. Zážitok bol silný a zopakovali sme si stretnutie v Steel aréne aj v marci. Do

plánu kultúrnych a športových aktivít si chlapci naplánovali napríklad Deň otvorených dverí v
Markíze a dňa 26. augusta sa ho zúčastnili. V decembri absolvovali najmilší koncert roka
Úsmev ako dar v Bratislave. Na jeseň si naplánovali viac pohybu v Tarzánii na lezeckej dráhe
v areáli Anička pri Košiciach, zaplávali si v Aqua City Poprad, zašportovali v bowlingovom
klube v Košiciach.
Z programov ďalšieho vzdelávania si chlapci vybrali podľa záujmu. Dvaja sa zúčastnili
vzdelávania It is up to us v Starej Lesnej v rámci projektu Výmena mládeže podporeného
programom ERASMUS v mesiacoch marec a jún. Vďaka spolupráci s Nadáciou U. S. Steel
dostali možnosť zapojiť sa do rôznych kurzov. Prihlásili sa na kurzy anglického a
španielskeho jazyka, kurzy vysokozdvižného vozíka, vodičské kurzy.

Štúdium a práca
V sledovanom roku sme mali štyroch študentov. Jedného v prvom ročníku
na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity – odbor charitatívna a sociálna
práca. Druhý študent navštevoval 3. ročník Strednej odbornej školy automobilovej v
Košiciach a v júni 2017 ukončil štúdium výučným listom v odbore automechanik – elektrikár.
Tretí bol študentom 1. ročníka odboru viazač – aranžér kvetín na Strednej odbornej škole
poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Košiciach. Pred koncom školského roka 2017 sa
rozhodol požiadať o prerušenie štúdia na dva roky a začal si hľadať prácu. V štúdiu v 2.
ročníku na Spojenej internátnej škole v odbore gastronomických služieb pokračoval náš štvrtý
chlapec menom Martin.
Prácu si našlo päť mladých mužov v nasledujúcich firmách: Faurecia v Košiciach, pracovné
zaradenie – operátor výroby; Howe v Košiciach, pracovné zaradenie – skladník; Bistro
Gurmán – pomocná sila pri príprave jedál a obsluhe zákazníkov; U-Shin v Košiciach, pozícia
– operátor výroby. Mali sme troch klientov, ktorí vystriedali niekoľko zamestnaní a po
krátkom čase z každého pracovného zaradenia vypadli. Napriek odporúčaniam neprijali
odbornú pomoc a zamietli spoluprácu s psychológom. Na základe vzájomnej dohody zo
zariadenia odišli.
V rámci pracovnej terapie pod vedením inštruktora sa systematicky vykonávala praktická
činnosť zameraná na rozvoj pracovných zručností v oblasti sebaobslužných činností
(upratovanie, varenie, nakupovanie, pranie, žehlenie, finančné plánovanie – vedenie
peňažného denníka a pod.). V oblasti remeselníckych zručností sa v spolupráci s dielňou Art
Typ s. r. o. realizovala brigádnická činnosť, opravy a údržba v priestoroch zariadenia.
Podmienky bývania sa vylepšili nákupom dvoch nových váľand s úložným priestorom, dvoch
veľkých skríň na odkladanie šatstva, vysávača, práčky, stoličiek k pracovným stolom, PVC
podlahy, sieťok proti hmyzu, paplónov, podušiek a posteľnej bielizne.
Záver roka bol radostný. Pätnásteho decembra na benefičnom koncerte v Štátnom divadle v
Košiciach sme mali príležitosť osobne poďakovať Nadácii a vedeniu U. S. Steel, ako aj

všetkým zamestnancom za ich dlhodobú podporu a pomoc pri integrácii mladých dospelých
chlapcov do spoločenského a pracovného života.
Veľmi vzácnym zážitkom pre nás všetkých bolo stretnutie so zástupcami U. S. Steel v našom
zariadení v závere roka, keď nás navštívila riaditeľka nadácie Slávka Tvrdoňová a predstavila
vzácnych hostí Beátu Pitorákovú a Zuzanu Hathaway, ktoré odovzdali chlapcom vianočné
darčeky v mene zamestnancov U. S. Steel za asistencie fotografky Magdalény Fecurkovej. .
Pri posedení prebiehali zaujímavé rozhovory, rozpovedali sa rôzne životné príbehy,
motivačné pre ďalší život mladých dospelých mužov. Cítili sme vzájomnú spolupatričnosť,
úctu a vďačnosť.
Vzdelávanie a supervízia
V júni sme v spolupráci s Úradom Prešovského samosprávneho kraja pripravili vzdelávací
program s názvom „Transformácia kultúry organizácie a východiská pre hodnotenie kvality
sociálnych služieb v zariadeniach v pôsobnosti vyššieho územného celku Prešovského
samosprávneho kraja“. Program sa spustil v septembri 2017 s ukončením v roku 2018. Z
úrovne Rady pre poradenstvo v sociálnej práci na ňom participujú supervízori a lektori z
Bratislavy a Košíc. V rámci supervízie sa realizujú monitoringy kvality, sebahodnotenia
kvality, personálne audity a pripravujú sa vzdelávacie a implementačné plány zmien kultúry
organizácií a progresu kvality poskytovaných sociálnych služieb.
Pracovisko Košice v priebehu roka poskytovalo supervízne a lektorské služby podľa
objednávok pre všetky zariadenia v sociálnej sfére podľa potreby a záujmu samosprávnych
krajov na Slovensku.
Ciele a aktivity na nasledujúci rok
V roku 2017 sme mali kapacitu plne využitú počas celého roka. O rozšírení lôžok s ohľadom
na zvýšený záujem o sociálnu službu sme uvažovali, ale individuálna práca a rodinný
charakter nášho domova by sa pri väčšom počte chlapcov začal strácať a postupne by
nadobúdal formálnosť a neosobné vzťahy. Z tohto dôvodu ostávame v pôvodnej veľkosti aj
naďalej, kvantitatívny rozvoj neplánujeme. Vzhľadom na to, že naše priestory sa nachádzajú v
budove, ktorá je chránenou kultúrnou pamiatkou, nedovolili nám zrealizovať rekonštrukčné
práce potrebné na debarierizáciu zariadenia v rámci požiadaviek potreby bezbariérovosti
zariadení sociálnych služieb. Budeme musieť hľadať nové vhodné priestory. To bude naša
hlavná úloha vzhľadom na udržanie existencie zariadenia.
Poďakovanie
Ďakujeme za spoluprácu a finančnú podporu v roku 2017.
Nadácii U. S. Steel Košice ďakujeme za systematickú dlhodobú podporu a spoluprácu.
Za najcennejšie považujeme priateľské vzťahy, pochopenie, ochotu a pokoru, ktorú si
vysoko vážime.
Poďakovanie patrí aj pracovníkom VUC Košického kraja za dlhoročnú spoluprácu, ako
aj poskytovanie finančnej podpory v rámci príspevku na prevádzku nášho zariadenia.

Maľoval: Ondrej Krššák

Poďakovanie

Vážime si pomoc všetkých, ktorí podporili aktivity nášho občianskeho
združenia Rada pre poradenstvo v sociálnej práci v roku 2017 sponzorskými
darmi, dobrovoľnou prácou, finančnými darmi, dotáciami a grantmi.
Rovnako ďakujeme všetkým partnerským organizáciám a jednotlivcom,
s ktorými sme počas minulého roka ale aj v minulosti mohli spolupracovať.
Každé stretnutie a kontakt s vami je pre nás veľkým prínosom.

VYDALA A SPRACOVALA:
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci,
Františkánska 2, 811 01 Bratislava.
IČO: 30812682
DIČ: 202085997
Tel./Fax: 02/54418243;
http://www.rpsp.sk
e-mail: radaba@rpsp.sk Tel: 02-54418243
Ilustrácie: Ondrej Krššák, Martin Krššák pod vedením Mgr. Evy Chudiakovej, Súkromná základná umelecká
škola PIERROT, Tvrdošín

Občianske združenie RPSP bolo zaregistrované na MV SR dňa 11.06.2001 pod evidenčným číslom
VVS/1-900/90-2900-3

