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                                       Výročná správa  

                                           za rok 2009 

   
 

Rok 2009 je všeobecne považovaný za prvý rok hospodárskej krízy, ktorá sa prejavila 

zvyšovaním nezamestnanosti a úspornými opatreniami. Zhoršila sa situácia nielen našich 

klientov, ale v rámci úsporných opatrení aj úrady práce museli redukovať plánované aktivity 

zamerané na realizáciu svojich priorít v rámci sociálnoprávnej ochrany. Znižovali sa počty 

rodín, ktorým bolo možné poskytnúť sanáciu alebo inú pomoc neštátnych subjektov. Napriek 

tomu naša práca s rodinami v kríze a pri realizácii sociálneho poradenstva pokračovala 

naďalej. 

V histórii našej organizácie môžeme tento siedmy rok prirovnať tak ako v živote dieťaťa 

k roku nástupu do školy. Bol to rok vzdelávania a rozvoja našich zamestnancov 

a spolupracovníkov. V rámci schváleného programu „Pomoc rodinám v kríze v komunitách 

KSK v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Sociálnej 

implementačnej agentúry č.DOP-SIA-2008/4.1.3/01,  prioritná os č.4 budovanie kapacít 

a zlepšenie kvality verejnej správy sme v roku 2009 úspešne absolvovali naplánované 

vzdelávacie aktivity.  5 našich spolupracovníčok absolvovalo výcvik supervízia v sociálnej 

práci, dostali certifikát od ASSP a boli zapísané do zoznamu supervízorov, ktorý vedie 

Asociácia sociálnych poradcov a supervízorov. Rozšírili tak počet  registrovaných 

supervízorov, ktorí pracujú pre našu organizáciu na deväť. Pätnásť spolupracovníkov našej 

organizácie absolvovalo akreditovaný výcvik ASSP na tému „ Terénna sociálna práca 

s disfunkčnou rodinou“ a obdržali o tom  certifikáty. Na jeseň sme ešte stihli absolvovať 

odborný seminár s p. Billom Bakerom pred jeho odchodom do USA na tému Mosty 

z chudoby. 

     Okrem vzdelávania sme pracovali aj na programoch pre úrady práce, kde sme 

zabezpečovali pomoc najmä formou terénnej sociálnej práce pre 66 rodín z okresov Košice 

mesto a okolie, Michalovce a Trebišov. Pre 17 detí s výchovnými problémami sme realizovali 

výchovný program kde sme sa kombináciou terénnej práce s rodinou, skupinovej sociálnej 

práce s deťmi a zapájaním rodín do voľnočasových aktivít snažili dosiahnuť zmenu v správaní 

detí a prístupu rodičov. Sme radi že dochádzka týchto detí do školy, ako aj spolupráca rodičov 

so školu a plnenie ich rodičovských kompetencií sa zlepšila a nastala výrazná zmena. Prehľad 

jednotlivých programov realizovaných v rámci priorít ÚPSVaR sociálnoprávnej ochrany 

uvádzame v prílohe výročnej správy. 

Naďalej sme pracovali aj vo vzťahu k spontánnym klientom, ktorí vyhľadali naše 

pracovisko a požiadali o pomoc a poradenstvo pri riešení svojich osobných, rodinných či 

vzťahových problémov. Počet takýchto klientov  v roku 2009 presiahol stovku / 103 

evidovaných spontánnych klientov .Celkový počet evidovaných klientov našej organizácie za 

rok 2009 bol 171. 

V zmysle zákona o sociálnych službách sme zaregistrovali našu organizáciu ako 

neziskovú organizáciu poskytujúcu špecializované sociálne poradenstvo na  Úrade Košického 

samosprávneho kraja a podali sme žiadosť o akreditáciu špecializovaného sociálneho 

poradenstva na MPSVaR.  

Na základe výzvy VÚC Košice sme v rámci projektu optimalizácie siete sociálneho 

poradenstva spracovali program rozšírenia špecializovaného sociálneho poradenstva 



poskytovaného našou organizáciou vytvorením detašovaných pracovísk v okrese Sp.Nová 

Ves a a Michalovce.  V tomto programe sme boli úspešní a pre rok 2010 máme možnosť 

zabezpečiť špecializované sociálne poradenstvo v kraji prostredníctvom 4 sociálnych 

poradcov.  

Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny podporilo náš projekt na zabezpečenie výchovných 

a sociálnych programov v zmysle §2 Smernice o poskytovaní dotácií, a tak sme mohli 

v druhej polovici roka realizovať tri sociálne programy. 

1. Pripravili sme program a začali s jeho realizáciou na pomoc adoptívnym rodičom, 

ktorí mali a majú aj naďalej možnosť stretávať sa v priestoroch našej organizácie 

na Svojpomocnej skupine  adoptívnych rodičov.  

2. Pre deti z náhradných rodín z Košíc a Košíc okolia sme zabezpečili program 

detskej podpornej skupiny  

3. Pre deti z pestúnskych rodín v obci Blatné Remety, ktoré mali výchovné 

problémy sme pripravili výchovný skupinový program. 

 

     Samozrejme neboli sme úspešní vo všetkých našich plánoch a zámeroch. Opakovane, 

ani v rámci druhej výzvy sme neuspeli v Blokovom grante, ktorý vyhlásila SOCIA, kde sme 

predložili pilotný projekt na spracovanie a odskúšanie komplexnej pomoci rodinám v kríze 

zapojením hlavne obcí do tejto práce. Výsledkom by mal byť model, koncepcia  pomoci 

rodinám v kríze dostupný a použiteľný vo všetkých regiónoch Slovenska.  

 Fond sociálneho rozvoja neschválil náš projekt na podporu sociálnej inklúzie pod názvom  

„ Sociálne centrá pre rodinu v KSK“. Vytvorením centier pre rodiny v kríze sme chceli 

pomoc rodinám priblížiť do regiónov Košického kraja. Vo verejnom obstarávanie 

organizovanom ÚPSVaR Košice  sme neuspeli v programe na pomoc a podporu náhradným 

rodinám .   

V roku 2009 sme zabezpečovali vzdelávanie podľa akreditovaného programu našej 

organizácie Práca s rodinnými systémami a sociálna práca v podmienkach obce pre občianske 

združenie MY mamy z Prešova. 

Príspevky ktoré naša organizácia získala z 2% daní sme využili aj pri zabezpečovaní 

spoločných podujatí s partnerskými organizáciami a to o.z. Domov v rodine, kde sme prispeli 

na tréning dobrovoľníkov pre prácu s náhradnými rodinami a na akcie pre ženy a rodiny 

organizované spoločne so Združením žien Slovenska.  

Naďalej sme spolupracovali s obcami a to poskytovaním poradenstva pri riešení 

sociálnych prípadov a situácií ich občanov a pri implementácii zákona o sociálnych službách.  

Pre niektoré obce z mikroregiónu Poondavie sme vypracovali návrhy Komunitných plánov 

sociálnej pomoci v zmysle zákona o sociálnych službách. 

Realizovali sme teda hlavné zámery našej neziskovej organizácie a to: 

Opatrenia  sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately v zmysle akreditácie MPSVaR 

Sociálne poradenstvo na základe povolenia MPSVaR 

Vzdelávanie , pomoc a podpora obcí 

 

 

 

Ľudské zdroje 

 

Všetky tieto aktivity by sa nedali realizovať bez našich odborných spolupracovníkov. 

V našich radoch sú skúsení a vzdelaní sociálni pracovníci, ktorí majú vzdelanie v odbore 



sociálna práca prípadne iné humanitné disciplíny . Naši spolupracovníci sa naďalej vzdelávajú 

aj v rámci projektu SIA orgánu MPSVaR, ako sme uviedli vyššie. 

 

Činnosť správnej rady: 

 

Správna rada našej organizácie pracovala aj v roku 2009 v nezmenenom zložení. V súlade 

so štatútom sa zasadnutie správnej rady uskutočnilo 4 x . 

Prvé zasadnutie   sa uskutočnilo hneď na začiatku roka a to 10.1.2009 pretože pre potreby 

predkladaných projektov bolo potrebné schváliť hodnotiace dokumenty za rok 2008. Na 

tomto zasadnutí správna rada  prejednala Výročnú správu organizácie za rok 2008, Revíznu 

správu a správu o prechádzajúcom audite našej neziskovej organizácie. Prejednalaa schválila 

zmenu štatútu našej organizácie a návrh plánu práce a rozpočtu na rok 2009. 

Zmenený štatút a registráciu v oblasti rozsahu sociálnych služieb akceptoval Obvodný  

úrad Košice svojim rozhodnutím zo dňa 27.3.2009 . Touto zmenou bol rozšírený druh 

všeobecne prospešných služieb našej organizácie o  

- Poskytovanie pomoci rodinám v kríze a náhradným rodinám 

- Realizáciu opatrení sociálnoprávnej ochrany v zmysle akreditácie udelenej MPSVaR 

- Poskytovanie sociálneho poradenstva 

- Sprostredkovanie poskytovania supervízie v pomáhajúcich profesiách  registrovanými 

supervízormi našej organizácie 

Ďalšie zasadnutie sa uskutočnilo 22.8.2009 . Na tomto zasadnutí správna rada schválila 

Registráciu organizácie do Registra neštátnych subjektov poskytujúcich sociálne služby 

vedených na Úrade Košického samosprávneho kraja. Pre občanov KSK v rámci tejto 

registrácie poskytujeme špecializované sociálne poradenstvo. Ďalej správna rada schválila aj 

Žiadosť o akreditáciu špecializovaného sociálneho poradenstva pre MPSVaR SR. Na tomto 

zasadnutí bol schválený projekt poskytovania s špecializovaného sociálneho poradenstva na 

rok 2010  na základe výzvy Vyššieho územného celku Košice. Správna rada zobrala na 

vedomie aj informácie o realizácii projektov pre ÚPSVaR v rámci ich priorít a informáciu 

o realizácii vzdelávacích programov pre zamestnancov n.o. v rámci projektu SIA. 

Ďalšie zasadnutie správnej rady sa uskutočnilo 23.10.2009 a išlo o mimoriadne zasadnuti,  

ktoré riešilo personálne otázky a to zmenu na pozícii finančného manažéra pre projekt SIA 

ako aj procesné problémy pri realizácii tohto projektu. Zasadnutie správnej rady n.o. konanej 

dňa 1.11.2009 schválilo zameranie činnosti našej organizácie na rok 2010 . 

 

 

 

Hospodárenie organizácie. 

 

Príjmy našej neziskovej organizácie pozostávajú z viacerých zdrojov. Základom je 

príspevok od VÚC, ktorým pokrývame bežné prevádzkové náklady na chod organizácie 

a čiastočne odmenu pre zamestnancov. Z tohto príspevku máme zabezpečiť realizáciu 

sociálnej pomoci pre spontánnych klientov, prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť 

a poradenstvo.   Ďalšie príspevky sú z ÚPSVaR , ktoré prispievajú na realizáciu svojich priorít 

v rámci sociálnoprávnej ochrany a sú účelovo viazané na prácu s rodinami ktoré zaradia do 

programu. Tieto príspevky sa po skončení programu, alebo po ukončení rozpočtového roka ak 

neboli vyčerpané vracajú do štátneho rozpočtu. V roku 2009 sme dostali aj dotáciu MPSVaR 

na realizáciu výchovných a sociálnych programov. Po prvý krát sme dostali aj 2% z dane 

občanov , ktorí sa rozhodli podporiť našu organizáciu. Koncom roka 2009 sme pre potreby 

našej organizácie dostali sponzorský dar a to osobné auto, ktoré nám poskytol Krajský súd 

Košice. Ide o staršie vozidlo značky Toyota Camry, ktoré ako dúfame nám umožní 



absolvovať veľa kilometrov bez nehody pri našich cestách do terénu za rodinami našich 

klientov. Srdečne ďakujeme. 

 

Príjmy v roku 2009 

 

Príjmy organizácie za rok 2009  boli nadobudnuté z 

 
1. Príspevku na činnosť neziskovej organizácie  v zmysle zmluvy  

   s VÚC Košice vo výške                                                                               10.372 € 

2. Príspevok na projekt ÚPSVaR Košice uzavretej v zmysle  

    zmluvy č. 14/2009  vo výške                                                                      16.500 € 

    A v zmysle zmluvy č.20/2010    vo výške                                                    6.000 €  

3. Príspevok na projekt ÚPSVaR Michalovce v zmysle zmluvy  

    č.11/2009 vo výške                                                                                    12.613,69 € 

4. Príspevok na projekt ÚPSVaR Michalovce v zmysle zmluvy 

    Č. 12/2009   vo výške                                                                                  6.638,78 €                                                       

5. Príspevok na projekt ÚPSVaR Trebišov v zmysle zmluvy  

    vo    výške                                                                                                   6 .315 € 

6. Dotácia MPSVaR    na realizáciu výchovných a sociálnych 

    programov vo výške                                                                                   6. 372 € 

7. Sponzorské príspevky a príjem z 2 % dane , 

    vlastné príjmy                                                                                           13.329,60 € 

                            

SPOLU:                                                                                                             78.141,07 € 

 

 

Jednotlivé príspevky sú vedené na samostatných účtoch a ich čerpanie bolo nasledovné: 

Čerpanie v roku 2009 

Z príspevku VÚC                                                           10.372  € 

Z príspevku ÚPSVaR KE   č.1                                                      12.339,58 € 

Z príspevku ÚPSVaR Košice č.2                                                    5.645,29 € 

Z príspevku ÚPSVaR Michalovce č.1                                            9.188,69 € 

Z príspevku ÚPSVaR Michalovce č.2                                            4.812,12 € 

Z príspevku ÚPSVaR Trebišov                                                      3.745,96 € 

Z príspevku MPSVaR                                                                     6.252,58 € 

Do štátneho rozpočtu sme nevyčerpané prostriedky vo výške  

Z príspevku ÚPSVaR KE  č.1                        4.160,42 € 

Z príspevku ÚPSVaR KE č.2                            354,71 € 

Z príspevku ÚPSVaR MI  č.1                         3.424,88 € 

Z príspevku ÚPSVaR MI č.2                          1.826,66 € 

 Z príspevku ÚPSVaR Trebišov                      2.569,04 € 

Z dotácie MPSVaR                                            119,42 € 

 

Vrátili 

 



 

 

Ostatné výdaje organizácie 

 
  

Výdaje  z účtu MPS n.o na  spoluúčasť organizácie v projekte 

Sociálnej implementačnej agentúry                                                      1.964,86 € 

Ostatné  výdavky organizácie , 

daň z príjmu  , aktivity z 2% dane                                                        6.139,67 € 

   

  

Zostatok                                                                       5.225,19 €    
 

Čerpanie prostriedkov na jednotlivé projekty bolo v súlade s predloženým programom. 

Nakladanie s prostriedkami bolo hospodárne a úsporné. Nevyčerpané prostriedky sme 

v súlade so zmluvami ÚPSVaR poukázali do štátneho rozpočtu. 

 

Personálne je naša organizácia zabezpečená nasledovne: 

1 zamestnanec na celý úväzok – riaditeľka n.o. 

1 zamestnanec na čiastočný úväzok- sociálna pracovníčka 

15 zamestnancov – externistov na čiastočné úväzky podľa potrieb na realizáciu 

jednotlivých projektov. Všetci zamestnanci majú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 

a potrebnú prax v odbore.  

Nezisková organizácia Miesto pod slnkom pracuje v  prenajatých priestoroch od Správy 

majetku mesta Košice na Hlavnej ul. č. 68 v Košiciach. Jedná sa o dve kancelárie s rozlohou 

43,10 m
2
. Vybavenie kancelárie je štandardné. K dispozícií máme počítač s tlačiarňou a 

internetom, notebook. s mobilným internetom, kopírovací stroj, telefón – pevnú linku a fax, 

mobilný telefón, fotoaparát a videokameru. V tomto roku sme naše vybavenie rozšírili 

o dataprojektor, ktorý využívame pri vzdelávacích aktivitách a pri skupinovej práci. 

       

Hospodárenie organizácie a účtovníctvo, ktoré vedieme podvojným spôsobom aj za rok 

2009 bolo preskúmané nezávislým auditorom s týmto výsledkom citujem :  

Podľa môjho názoru účtovná závierka poskytuje verný a pravdivý obraz o finančnej 

situácií  neziskovej organizácie k 31.12.2009  a výsledkoch hospodárenia za rok, ktorý 

skončil k uvedenému dátumu v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve. 

/Ing. Zuzana Dučayová Licencia SKAU č. 6OO/ 

 

Košice   marec 2010 

 

 

 

PhDr.Litavská Eva 

Riaditeľka n.o. 


