VÝROČNÁ SPRÁVA
O ČINNOSTI NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE

MIESTO POD SLNKOM
ZA ROK 2011

Úvodné slovo
Rok 2011 v ţivote našej organizácie moţno označiť ako rok zmeny. Potvrdili sa ako
správne závery analýzy a moţnosti napredovania našej organizácie, ktoré sme urobili koncom
roka 2010. Zmena nastala najmä v systéme riadenia organizácie, keď sa organizácia „jedného
muţa“ v našom prípade „jednej ţeny“, zmenila na organizáciu, kde sa zodpovednosť za
riadenie organizačné aj odborné rozdelila medzi ďalšie spolupracovníčky našej organizácie.
Vzhľadom na rozsah práce našej organizácie to bolo nevyhnutné a som rada, ţe môţem
konštatovať, ţe poverené garantky programov svoju prácu výborne zvládli. O rozsahu práce
a aktivitách ktorým sme sa v roku 2011 venovali svedčí aj táto výročná správa, ktorá bude
postavená na správach jednotlivých spolupracovníčok, ktoré tieto oblasti práce zastrešovali.
V tomto roku sme si v tichosti bez veľkej slávy pripomenuli 10 rokov od vzniku
sociálnej poradne, neštátneho subjektu, ktorá bola predchodkyňou našej neziskovej
organizácie. Za tých 10 rokov sa veľa zmenilo a zo skromnej poradne, kde pracovala jedna
sociálna pracovníčka vzniklo pracovisko, ktoré zabezpečuje celý komplex úloh v sociálnej
sfére, v ktorom sa angaţujú vzdelaní, zapálení odborníci, ktorí sú schopní pomáhať a ktorí aj
naďalej pracujú na svojom vzdelávaní a odbornom rozvoji.
Som rada ţe môţem viesť tento kolektív.
PhDr. Litavská Eva
Riaditeľka n.o.
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1. Hlavné oblasti práce n.o.
1.1.

Opatrenie sociálnoprávnej ochrany

V zmysle akreditácie MPSVaR sa naša organizácia kaţdoročne uchádza o moţnosť realizovať
odborné programy na zabezpečenie priorít sociálnoprávnej ochrany, ktoré vyhlasujú úrady
práce v Košickom a Prešovskom kraji. V roku 2011 sme uspeli v piatich výberových
konaniach a na základe zmlúv s ÚPSVaR sme realizovali tieto programy.
1.1.1 Priority úradov práce, sociálnych vecí a rodiny
ÚPSVaR Košice
Nezisková organizácia Miesto pod slnkom v roku 2011 realizovala v rámci priorít
ÚPSVaR SPO program na zabezpečenie vykonávania odborných metód práce na
prispôsobenie sa novej situácii v prirodzenom prostredí.
Samotný program bol pre nás novou skúsenosťou nakoľko tento typ programu vyhlásil
ÚPSVaR prvý krát. Program sa realizoval v troch fázach. Do programu bolo vybratých 24
rodín, reálne sa pracovala s 23 rodinami. V týchto rodinách ţilo 33 detí. Cieľom nášho
programu bolo pomôcť rodičom riešiť ich vzájomné spory, prevaţne vo veci realizácie styku
dieťaťa takým spôsobom, ktorý najmenej poškodzuje dieťa. Rovnako sme chceli ponúknuť
deťom bezpečný priestor na vyjadrenie svojich pocitov a vlastného preţívania ich vzťahu
k rodičom a to pomocou podporných skupín detí.
V čase keď sme prevzali rodiny boli vzťahy medzi rodičmi váţne narušené. Väčšina z nich sa
dlhodobo súdila, nerešpektovali súdne rozhodnutia a svoje zranenia a hnev na bývalých
partnerov si liečili cez deti. Na začiatku bola zo strany rodičov neochota zúčastniť sa tohto
programu. Napriek tomu sa nám pomocou dôvery, bezpečia, navrhnutých konštruktívnych a
pragmatických riešení v prospech detí podarilo úspešne spolupracovať s 8 rodičmi. V ôsmych
prípadoch spolupracoval jeden rodič /väčšinou muţi, ktorí mali záujem riešiť situáciu a to aj
preto lebo kontakt s deťmi mali sťaţený nakoľko deti boli zverené matke. Päť rodín sa nám
pre spoluprácu nepodarilo získať, pretoţe sa obávali straty detí a nechceli byť konfrontovaní
so svojimi postojmi a správaním, ktoré v konečnom dôsledku poškodzovalo dieťa. Štyri
rodiny odmietli spoluprácu aj z toho dôvodu, ţe sme nevytvorili koalíciu proti ich bývalému
partnerovi.
V programe sme zachovávali neutralitu a situácie sme hodnotili len z pohľadu
najlepšieho záujmu dieťaťa. Napriek ťaţkým prípadom a aj prístupu rodičov môţeme
konštatovať, ţe v dvanástich prípadoch nastalo zlepšenie situácie a z toho štyri môţeme
hodnotiť ako úspešné.
Osvedčila sa nám individuálna práca s rodičmi a v niektorých prípadoch, kde rodičia mali
váţny záujem spolupracovať v prospech dieťaťa, aj spoločné stretnutia rodičov s poradenskou
pracovníčkou. Úspešné bolo aj vyuţívanie mediačných prvkov pri riešení sporných prípadov
a konfliktných prístupov. Spolupracovali sme aj s inými odborníkmi, ktorí s rodičmi alebo
dieťaťom uţ predtým pracovali. Poskytli nám relevantné informácie, ktoré nám pomohli
navrhnúť rodičom tie správne riešenia.

Záverom môţeme konštatovať, ţe napriek hore uvedeným problémom a novej oblasti práce
našej neziskovej organizácie sa nám podarilo v 50 % zo všetkých rodín zlepšiť situáciu detí
vystavených konfliktnému správaniu rodičov.
Spracovala: Mgr. Klára Pariľáková
Nezisková organizácia Miesto pod slnkom v roku 2011 realizovala v rámci priorít
ÚPSVaR SPO program zameraný na sanáciu rodinného prostredia a podpory obnovy
rodinného prostredia z ktorého bolo dieťa na základe rozhodnutia súdu vyňaté.
Cieľom programu bolo aktívne pôsobiť na odstránenie príčin vzniku alebo zmiernenie
príčin vzniku sociálno-patologických javov v rodinách. Eliminovať tieto javy v rodinách
prostredníctvom sociálno-terénnej práce. Zmeniť nesprávne ţivotné postoje rodičov detí
umiestnených v ústavnej starostlivosti s cieľom reálneho návratu detí do prirodzeného
rodinného prostredia po jeho sanácii.
Postup realizácie programu prebiehal podľa plánovaného časového harmonogramu.
Prípravná fázu programu, ktorá bola spojená s oboznámením sa s pridelenými rodinami začala
v mesiaci apríl 2011
V realizačnej fáze programu v mesiacoch júl - december sociálne pracovníčky MPS n.o.
postupovali podľa vypracovaného plánu sociálnej pomoci, poskytovali sociálne poradenstvo,
pri realizácii práce s rodinami vyuţívali metódy sociálnej práce podľa potreby a aktuálneho
stavu v rodine. Pre rodičov a deti sme uskutočnili aj celodennú aktivitu – výlet do Drienovca
spojený s návštevou Artfarmy. Snaţili sme sa vplývať na súdrţnosť rodiny prostredníctvom
záţitkovej metódy.
Výsledky dosiahnuté v sanovaných rodinách môţeme hodnotiť pozitívne. Z celkového
počtu rodín 15 sa len v 4 rodinách nepodarilo zlepšiť sociálnu situáciu a to hlavne z dôvodu,
ţe rodičia boli v zahraničí a nemohli sme byť s nimi v kontakte, alebo kde bol bytový
problém. V rámci našich moţností a obdobia, ktoré sme mali na tento program sme nemohli
vyriešiť bytovú otázku, aj napriek tomu, ţe rodina bola spoľahlivá a zodpovedná a vedela by
sa riadne starať o detí. Rodičia v ostatných rodinách zvýšili záujem o svoje deti, zlepšila sa
školská dochádzka, zdravotná starostlivosť ako aj hygienické podmienky bývania. Došlo
k eliminácií negatívneho správaniu u detí v rámci našej permanentnej starostlivosti. Účel
sanácie bol dosiahnutý aj v tom, ţe v priebehu programu sa 3 deti vrátili do rodiny
a u ďalších 6 detí bol podaný návrh na zrušenie ústavnej starostlivosti. Konanie nie je zatiaľ
ukončené. Za úspech povaţujeme aj získanie dôvery rodín a ich motiváciu pre aktívnu
spoluprácu a úpravu svojich pomerov.
Spracovala: PhDr. Dreisigová Ingid
ÚPSVaR Prešov
Cieľom programu bolo poskytnúť pomoc rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorá sa
o dieťa stará ak nie sú schopní sami riešiť problémy a konflikty v rodine, prispôsobiť sa novej
situácii v rodine alebo ide o rodinu so špecifickým problémom prostredníctvom odborných
metód práce aby sa obmedzili a odstránili negatívne vplyvy, ktoré ohrozujú psychický,
fyzický a sociálny vývin dieťaťa.
Do programu bolo ÚPSVaR Prešov zaradených 30 rodín, v prevaţnej miere z obcí
Mirkovce, Jarovnice. Väčšinou sa jednalo o mnohopočetné rodiny, v ktorých boli deti
umiestnené buď v ústavnej starostlivosti, alebo náhradnej osobnej starostlivosti. Celkovo bolo

v uvedených rodinách do programu zaradených 72 dospelých s ktorými sme pracovali
a v rodinách bolo 156 detí. Z uvedeného počtu detí bolo 18 v inštitucionálnej starostlivosti
a 25 detí v NOS.
Rodiny zaradené do programu boli rodiny v generačnej chudobe. Z dospelých nebol
nikto, kto by mal riadne zamestnanie, 8 pracovalo príleţitostne, resp. na dohodu, 16
vykonávalo aktivačné práce, 6 boli poberatelia dôchodkov a 19 bolo na rodičovskej
dovolenke.
Väčšina rodín bývala v nelegálnych prístavbách a chatrčiach, v rodinách bola veľká
zadĺţenosť, nízke rodičovské zručnosti, hygienická starostlivosť o deti.
Aktivity sme realizovali v prirodzenom prostredí rodín, v ich domácnostiach, kde sme
pomáhali pri nácviku základných zručností, rodičovských, výchovných, samoobsluţných,
podporovali klientov riešiť problémy, mobilizovať, aktivizovať silné stránky. Klientom sme
poskytli pomoc a poradenstvo pri administratívnych úkonoch ako i sprevádzanie na rôzne
inštitúcie.
Okrem pracovníkov ÚPSVaR / sociálneho odboru ako i úseku zamestnanosti/ sme boli
v kontakte so zamestnancami ObÚ Mirkovce, ObÚ Drienov, ObÚ Jarovnice, ObÚ
Hermanovce, MsÚ Prešov, DeD Prešov, DC „PRE TEBA“ Cemjata, Špeciálna ZŠ Matice
Slovenskej, Masarykova, Jarovnice, príslušné detské lekárky, Centrum pedagogicko –
psychologického poradenstva a prevencie, OS v Prešove.
Počas realizácie programu sa v rodinách zlepšila hygiena, starostlivosť o deti ako
i zdravotná starostlivosť. Zlepšenia nastali v školskej dochádzke detí. Členovia rodín sa
zaevidovali na ÚPSVaR, snaţili sa usporiadať svoje podlţnosti / dohody splátkových
kalendárov/, hľadať si aspoň príleţitostné práce. Postupne začali upravovať svoje príbytky.
V niekoľkých prípadoch sa zlepšili kontakty s deťmi v DeD, bola zrušená ústavná
starostlivosť, resp. sa pomery v rodinách zlepšujú a deti majú perspektívu návratu.
Pozitívne sa osvedčila kombinácia individuálnej a skupinovej práce, kde sa samotní
klienti navzájom motivovali, oceňovali, zlepšovali starostlivosť o seba. Napriek počiatočnej
nedôvere boli zamestnanci ObÚ prekvapení záujmom klientov o skupinové stretnutia.
S rodinami boli v komunitách Mirkovce a Jarovnice realizované skupinové stretnutia.
V Mirkovciach skupinové stretnutia viedla PhDr. Dreisigová Ingrid, v Jarovniciach PhDr.
Čechová Júlia
Cieľom skupinových aktivít bolo spoločne hovoriť o problémoch, učiť sa ich
samostatne riešiť, hovoriť o dôleţitosti niesť zodpovednosť za seba, za svoje konanie
a správanie, uniesť rodičovskú zodpovednosť. Zámerom bolo dotknúť sa hodnôt v ţivote,
vzdelania ako hodnoty a zodpovednosti za školskú dochádzku. Vzhľadom na pomery v osade
bola do programu zaradená téma hygieny, ošetrovania dieťaťa.
Spracovala : Mgr. Rybárová Beáta
ÚPSVaR Spišská Nová Ves
Prioritou ÚPSVaR v Spišskej Novej Vsi pre rok 2012 bola sanácia a obnova
rodinného prostredia. Do projektu bolo zapojených 14 rodín, z toho 5 rodín z regiónu Spišská
Nová Ves, 5 rodín z regiónu Krompachy a 4 rodiny z regiónu Gelnica. Rodiny prevaţne
úplné, preferencia druţských vzťahov. Z celkového počtu 34 dospelých členov rodín 26
rodičov, 5 dospelých detí z toho 1 partner dospelej dcéry a 3 starí rodičia. Z celkového počtu
všetkých dospelých 4 pracujú (11,76 %), nezamestnaných 29 osôb (85,29 %). Z počtu

nezamestnaných 15 evidovaní na ÚPSVaR (44,12 %), 4 (11,76 %) vyradení z evidencie
ÚPSVaR, 6 (17,65 %) poberatelia rodičovského príspevku, 2 (5,88 %) vo výkone trestu a 2
(5,88 %) dôchodcovia.
Počet všetkých mal. detí v týchto rodinách spolu 74, z toho v starostlivosti rodičov 25
(33,7%), 47 (63,5 %) mal. detí umiestnených v zariadeniach ústavnej starostlivosti a 2 deti
v NRS (2,7 %) z dôvodov hrubého zanedbávania starostlivosti, opakovaných hospitalizácií,
opustenia dieťaťa, výskytu nadmerného uţívania alkoholu v rodine, nástupu rodičov do
výkonu trestu.
U prevaţnej časti rodín zaznamenané veľmi zlé sociálne a bytové podmienky zatekanie, výskyt plesní, neexistujúce sociálne zariadenie, bez vody a energií. Ďalším
problémom nedostatok finančných prostriedkov, generačná chudoba, neúčelnosť
vynakladania pridelených finančných prostriedkov, dlhy na nájomnom, dlhy voči
exekútorským úradom, neplnenie vyţivovacej povinnosti voči maloletým deťom
umiestneným v DeD a pod. Evidentný benevolentný vzťah k osobnej hygiene, hygiene
maloletých detí, hygiene domácnosti, výchovnému vedeniu maloletých detí, k plneniu
školskej dochádzky a taktieţ k plneniu školských povinností. Kontakty s odlúčenými deťmi
sporadické, resp. ţiadne, zapríčinené prevaţne nedostatkom financií, nedostatkom skúsenosti
s cestovaním a vzdialenosti umiestnených detí, vedúce k oslabeniu citových vzťahov
maloletých detí a rodičov.
Hlavné ciele projektu: vytvorenie podmienok pre návrat mal. detí do starostlivosti
rodičov resp. náhradnej rodinnej starostlivosti, zlepšenie sociálnych a bytových pomerov
jednotlivých rodín, zlepšenie hygieny domácnosti, osobnej hygieny a hygieny maloletých
detí, príprava rodičov na návrat maloletých detí a tréning rodičovských zručností.
Dosiahnuté výsledky projektu: z celkového počtu 47 detí zapojených do projektu sa
počas jeho trvania vrátilo resp. má perspektívu vrátiť sa domov spolu 31 mal. detí (t.j. 65,95
%). 16-tim mal. deťom (34,05 %) nebol odporúčaný návrat do domáceho prostredia zo
sociálnych dôvodov (alkoholizmus u rodičov, závaţné zdravotné a psychické problémy
rodičov, nástup rodičov do výkonu trestu a sociálna neprispôsobivosť rodičov). Z 31 detí sa
12 mal. detí (25,53 %) vrátilo domov počas trvania projektu, 4 mal. deti (t.j. 8,51 %) majú
perspektívu vrátiť sa domov ihneď a u 15-tich mal. detí (48,38%) je predpoklad návratu
pokračovaním v programe.
V celkového počtu 14 rodín sa situácia výrazne zlepšila v 8 rodinách (t.j. u 57,14 %) v
sledovaných oblastiach (bývanie, hygiena, zdravotná starostlivosť, sociálna situácia
a starostlivosť o deti). Z tohto počtu 4 rodiny získali pozitívne hodnotenie vo všetkých
uvedených oblastiach, 2 rodiny v 4 oblastiach a 2 rodiny v 3 sledovaných oblastiach. 4
rodiny (t.j. 28,57 %) sa zlepšili len v 2 oblastiach a 2 rodiny len v jednej oblasti (zlepšenie
bývania).
Najlepšie výsledky boli dosiahnuté v oblasti zlepšenia bývania vlastným pričinením,
resp. s pomocou príbuzných. V 11 rodinách sa výrazne zlepšila starostlivosť o mal. deti, ako
aj zlepšenie kontaktov s mal. deťmi umiestnenými v DeD. V 7 rodinách sme zaznamenali
zlepšenie hygieny a v 6 rodinách zlepšenie zdravotnej starostlivosti a sociálnej situácie.
Pozitívne hodnotíme spoluprácu s 11 rodinami, 3 rodiny „znášali“ naše pôsobenie, čo sa
negatívne prejavilo aj na dosiahnutých výsledkoch. V jednom prípade sme zaznamenali
výrazný regres vo všetkých sledovaných oblastiach spôsobený výraznou neochotou rodičov
k zmene ţivotného štýlu, nástupom matky do výkonu trestu, striedaním bývania a úplnou
ignoráciou platných legislatívnych noriem.

Pozitívne hodnotíme aplikáciu aktivít zameraných na prípravu rodičov na návrat
maloletých detí do domáceho prostredia, realizáciu modifikovaného programu na prípravu
rodičov na návrat maloletých detí do domáceho prostredia (skupinové aktivity), výbornú
spoluprácu s participujúcimi detskými domovmi (DeD Spišské Vlachy, DeD Dobšiná, DeD
Mlynky, DeD Spišský Štiavnik), výbornú spoluprácu s ÚPSVaR v Spišskej Novej Vsi,
detašovanými pracoviskami Krompachy, Gelnica, Farským úradom v Ţehre, komunitným
centrom v Nálepkove, zlepšenie vzťahov medzi rodičmi, príbuznými a maloletými deťmi a
rozšírenie kontaktov s mal. deťmi v DeD i v prirodzenom prostredí rodiny.
Negatívnou stránkou projektu je krátkosť jeho trvania, nevhodný výber rodín
s rizikovou rodinnou a sociálnou anamnézou (so sklonmi k deviantnému správaniu),
negatívny prístup a nezáujem o riešenie rodín zo strany obecných úradov, zdravotníckych
zariadení, absencia špecializovaných podporných skupín v mieste bydliska (AA klubov),
nedostatok odborníkov na liečbu závislostí, či umiestňovanie maloletých detí do detských
domovoch veľmi vzdialených od miesta bydliska, čo býva závaţnou prekáţkou v častejších
kontaktoch a oslabuje vzájomné citové väzby.
Spracovala: Mgr. Chabadova Marta
ÚPSVaR Stropkov
Cieľom programu „Výchovný skupinový program, sociálny program a výchovnorekreačný skupinový program pre deti, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnej kurately,
realizovaný ambulantnou, celodennou alebo pobytovou formou, za účasti rodičov alebo osôb,
ktoré sa osobne starajú o dieťa“ bolo dosiahnuť pozitívne zmeny v správaní detí
prostredníctvom analýzy a hľadania príčin problémov, poukázania na funkcie rodiny a ich
význam pri formovaní osobnosti dieťaťa, a ich plnenie v konkrétnej rodine. Poskytnúť pomoc
pri riešení problémov a konfliktov v rodine, aby sa obmedzili a odstránili negatívne vplyvy,
ktoré ohrozujú psychický, fyzický a sociálny vývin dieťaťa, podporili spoločenskú integráciu
a socializáciu dieťaťa.
Do programu bolo ÚPSVaR Stropkov zaradených 29 detí vo veku 7 aţ 16 rokov.
V úvode projektu sme realizovali výchovno-rekreačnú časť programu pre deti, ktoré sa
zúčastnili pobytu v priestoroch rekreačného strediska Danová v termíne od 12.8.- 17.8.2011.
Úvod pobytu bol zameraný na spoznávanie silných a slabých stránok detí, sebapoznávanie
a sebahodnotenie detí, problematické stránky detí, ich potenciálu, získavaniu a budovaniu
dôvery. Kaţdý deň mal hlavnú tému /sebapoznávanie, komunikáciu, vývinové obdobia detí
a ich špecifiká, rodinu a jej funkcie, vzdelanie, spoločensky akceptovateľné správanie, právne
vedomie/, na ktorú nadväzovali konkrétne činnosti a voľnočasové aktivity, ktoré okrem
oddychu a zábavy prispeli i k doplneniu informácií o rodinách a získaniu materiálu k ďalšej
práci. Aktivity boli realizované záţitkovou formou. Priestor mali i rôzne súťaţe –
jednotlivcov i druţstiev, šport, tvorivé dielne, vychádzky, diskotéky, ale i neformálne
rozhovory o budúcnosti, realite, snoch, predstavách a očakávaniach detí. Pobyt skončil
emocionálnou rozlúčkou, pri ktorej sme si všetci uvedomili, ţe medzi účastníkmi vznikli
väzby, a dobrý základ k ďalšej spolupráci.
V jesennej časti programu sme realizovali skupinové stretnutia, ako i návštevy
v domácnostiach a rozhovory s rodičmi. Na skupinových stretnutiach sme sa venovali
aktuálnym problémom detí, ich postaveniu v škole, skúsenostiam s diskrimináciou,
mimoškolským aktivitám, ţivotným plánom. Väčšina z detí plánovala po ukončení základnej

školy pokračovať v ďalšom štúdiu na stredných školách. Zaloţenie rodiny posúvali
k vyššiemu veku a spájali s naplnením určitých štandardov a zabezpečením existenčných
potrieb. Tieţ sme sa venovali i rôznym výtvarným technikám a vyrobili sme vianočné priania
a rozlúčili sme sa diskotékou s mikulášskym prekvapením.
Účastníci projektu mali moţnosť oboznámiť sa s inými spôsobmi ţivota ako bol ţivot
v ich rodine, ktorý je často jediný, ktorý i vo svojom okolí vidia a poznajú. Prakticky si
vyskúšali reálnosť a náročnosť zmeny ţivotných postojov, zaţili pocit uznania a akceptácie
okolia, keď na pobyte presvedčili o svojich kvalitách len svojim správaním a konaním.
V rámci realizácie projektu lepšie pochopili a prijali spoločensky pozitívne a ţiaduce sociálne
zručnosti a návyky a niektoré z nich začlenili do osobnostnej výbavy. Podporili sme v nich
uvedomovanie si vlastnej jedinečnosti - ich vlastností, schopnosti, zručností, ktoré sú
originálne, spolupatričnosti – pomocou uspokojovania väzieb, potreby byť docenený
ostatnými, moci a slobody – poskytnutie priestoru pre rozhodovanie o vlastnom ţivote, osude,
tak aby dokázali niesť zodpovednosť za svoje správanie a za svoje rozhodnutia, vzorov
a modelov – rozlišovanie dobra a zla, pravdy a klamstva formou rôznych pozitívnych
príkladov z reálneho ţivota, hľadanie svojich zdrojov – potrebných k realizácii a udrţaniu
zmien.
Spracovala: Mgr. Rybárová Beáta
1.1.2 Opatrenia v rámci náhradnej rodinnej starostlivosti
Jednou z akreditovaných oblastí sociálnej práce našej organizácie v rámci zákona
o sociálnoprávnej ochrane je aj komplex problematiky náhradnej rodinnej starostlivosti.
V rámci tejto špecifickej činnosti môţeme za rok 2011 hodnotiť tri ťaţiskové oblasti práce.
Ide o prípravu náhradných rodičov, pomoc a sprevádzanie náhradných rodín a svojpomocné
aktivity adoptívnych rodičov.
O absolvovanie prípravy na zapísanie do zoznamu ţiadateľov o osvojenie a pestúnsku
starostlivosť v našej organizácii prejavilo záujem 28 osôb. Z toho 22 ţiadateľov túto prípravu
úspešne absolvovalo, 2 boli neúspešní a v 4 prípadoch nebola príprava do konca roka
ukončená. Prípravu organizujeme podľa aktuálnej situácie a to individuálne alebo skupinovo,
alebo aj kombinovanou formou. Vzhľadom na časovú náročnosť tejto prípravy sa snaţíme jej
priebeh organizovať tak, aby čo najmenej zasahoval do pracovných povinností ţiadateľov.
Takţe naše stretnutia boli v mimopracovnom čase, niekedy cez víkendy alebo v čase voľna
ţiadateľov. Okrem základnej prípravy náhradných rodičov sme z rôznych dôvodov realizovali
aj aktualizáciu prípravy, najmä u ţiadateľov, kde od prípravy uplynuli dva roky alebo sa
významne zmenili podmienky. V roku 2011 sme zrealizovali 8 aktualizácií príprav. Kontakty
s adoptívnymi rodičmi, ktorí absolvovali prípravu v našej organizácii pokračujú aj po jej
ukončení a to individuálnymi stretnutiami, ale aj stretnutím v rámci svojpomocnej skupiny
adoptívnych rodičov, ktorá sa stretávala v našich priestoroch. Na stretnutie 1.6.2011
v súvislosti s Medzinárodným dňom detí prišli celé rodiny aj s deťmi.
Starostlivosť o deti v pestúnskych rodinách prináša so sebou často aj problémy a rôzne
ťaţkosti. Pomoc pri riešení týchto problémov či uţ výchovných alebo vzťahových, podporu
a pomoc prípadne terapiu sme poskytli 9 deťom z náhradných rodín a ich rodinám.
Spracovala: PhDr. Litavská Eva

1.2. Špecializované sociálne poradenstvo
Ďalšia ťaţisková oblasť našej práce je poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva.
Túto sociálnu sluţbu realizujeme s podporou Košického samosprávneho kraja v regióne
Košice a Roţňava.
1.2.1 Sociálna poradňa Košice
Nezisková organizácia Miesto pod slnkom poskytuje špecializované sociálne
poradenstvo v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych sluţbách a o zmene a
doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov. Túto sociálnu sluţbu môţe poskytovať na základe zápisu do registra
poskytovateľov sociálnych sluţieb, ktorý vedie vyšší územný celok a na základe akreditácie
na odbornú činnosť. Akreditácia bola neziskovej organizácii udelená v máji 2010 na dobu 5
rokov.
Poradenstvo by malo pomôcť klientom, aby sami zvládli svoju ţivotnú situáciu
a prevzali zodpovednosť za svoj ţivot. Špecializované poradenstvo poskytované klientom im
pomôţe rozhodovať sa, konať spôsobom, ktorý je zmysluplný, konštruktívny a spoločensky
prijateľný a uţitočný. Klientom v špecializovanom poradenstve chceme umoţniť ich osobný
rast a dozrievanie, rozširovať si oblasť medziľudských vzťahov, realizovať sa, zvládať svoje
sociálne role, naučiť sa riešiť krízy a konflikty a nájsť svoje osobné naplnenie.
Na základe predloţeného projektu na vykonávanie špecializovaného poradenstva
„Optimalizácia a zefektívnenie siete poradenských sluţieb“ Košický samosprávny kraj
schválil pre Miesto pod slnkom n.o. na rok 2011 štyroch poradcov pre špecializované
poradenstvo pre zdravotne ťaţko postihnutých občanov v mikroregiónoch Košice a Roţňava.
Špecializované poradenstvo podľa hodnotenia zamestnancami KSK v priebehu trvania
projektu spĺňa podmienky kvality „ výborne“.
Pri našej práci nás stále viac oslovujú klienti, ktorí majú psychické a psychiatrické
problémy a to dospelí, ako i deti. Kvalita ţivota ľudí so zdravotným znevýhodnením súvisí
s ich uspokojením v rodine, stabilitou rodiny, fungovaním všetkých ich systémov
a subsystémov. Integrácia / vyrovnávanie príleţitostí, začleňovanie do spoločnosti/ aj inklúzia
/ zahrnutie, náleţanie k celku, rovnoprávny vzťah/ sú procesy, ktoré sa usilujú
o plnohodnotný spoločný ţivot hendikepovaných a zdravých jedincov s rešpektovaním ich
individuálnych schopností a moţností rozvoja. Integrácia znamená vytvárať také spoluţitie,
ktoré všetkým zúčastneným prináša hlboký pozitívny záţitok. Hlavným kritériom k určeniu
stupňa integrácie človeka je kvalita jeho spoločenských vzťahov.
Práca s rodinou a sociálnou sieťou klienta sa stáva dôleţitou súčasťou
interdisciplinárneho tímu, ktorý sa snaţí mapovať rodinné zázemie klienta, porozumieť
a následne integrovať. Cieľom intervencií je reagovať na potreby rodín i klientov, pre ktorých
je dôleţité chápať podstatu, zvládať prejavy ochorenia, rizikové správanie, vedieť ako sa
správať v krízových či špecifických situáciách, udrţiavať dobrú komunikáciu v rodine, mať
kapacitu a zručnosti pri zvládaní problémov, formulovať pre seba i klienta dosiahnuteľné
ciele, udrţovať pocit sebadôvery všetkých členov rodiny. Takto fungujúca rodina bude
schopná udrţať si presvedčenie, ţe sa veci dajú zvládnuť, zniţovať stres a predchádzať stavu
vyhorenia. Ideálne pre prácu je práca s rodinou individuálne, v domácom prostredí, kde
sociálny pracovník môţe vyuţívať techniky nácviku sociálnych zručností.

Proces sociálnej práce s klientom v neziskovej organizácii je o budovaní dôvery,
akceptácii klienta, jeho spôsobu ţivota, jeho priorít, spôsobu riešenia situácií. V úvode
spolupráce sú to rozhovory, praktická konkrétna pomoc pri riešení čiastkových problémov,
sprevádzanie a podpora klienta, ktorý vo väčšine nemá zručnosti a nevie si potrebné
náleţitosti vybaviť. Aţ postupom času, keď sú aspoň sčasti saturované klientove základné
potreby, medzi poradcom a klientom vznikol vzťah zaloţený na dôvere a ľudskom prijatí,
klient dokáţe odhaľovať svoje skryté vnútorné záţitky a skúsenosti, dôvody prijatých riešení,
ktoré ho priviedli do súčasnej situácie, a tu je moţné začať pracovať na ich uvedomení si,
podchytení, pomenovaní a hľadať riešenia iné, klientovi prospešnejšie. Pri práci v našej
neziskovej organizácii, keďţe poskytujeme komplexné sluţby a s kaţdým klientom
pracujeme individuálne vzhľadom na jeho osobnostnú výbavu, pomáhame klientovi, aby sám
dospel k zásadným ţivotným rozhodnutiam. Počas obdobia hľadania riešenia, mu pomáhame
kvalitne fungovať v danej situácii, priblíţiť a zreálniť očakávania a ponúknuť moţnosti
rôznych riešení danej situácie. Aţ po vyčerpaní všetkých moţností si klient vyberá ďalšie
smerovanie svojich aktivít, ktoré je poradcom plne akceptované. Aby bolo riešenie
problémovej situácie pre klienta to najlepšie, musí to byť jeho riešenie.
Pri práci vyuţívame sieťovanie sociálnych subjektov, ich zainteresovanie pri práci
s klientom, čím sa zároveň rozvíja naša spolupráca s týmito subjektmi a nezisková
organizácia sa stáva aktívnym článkom v systéme organizácií poskytujúcich sociálne sluţby
v tomto regióne. Jedným z výsledkov tejto spolupráce bol odborný seminár zameraný na
pomoc deťom s psychiatrickou diagnózou, ktorý nezisková organizácia zorganizovala pre
zamestnancov ÚPSVaR, svoje zamestnankyne, pracovníčky obcí ako i pracovníčky KSK.
Pri práci s klientmi sa objavujú problémy z rôznych oblastí ľudskej osobnosti.
Komplexné špecializované poradenstvo si preto vyţaduje aj odborníkov z rôznych oblastí
sociálnej práce a pomáhajúcich profesií. S neziskovou organizáciou Miesto pod slnkom
v súčasnosti spolupracuje na odborných činnostiach 19 spolupracovníkov. V tíme máme
okrem pracovníkov ktorí majú ukončenú sociálnu prácu i psychologičku, spolupracovníčku
kvalifikovanú v odbore výchova a vzdelávanie dospelých, zdravotnú sestru, externe
spolupracujeme s psychiatričkou, detskou psychiatričkou, právničkami, špeciálnymi
pedagogičkami. Tím interných a externých pracovníkov sa pravidelne stretáva na
supervíznych stretnutiach a na internom odbornom vzdelávaní.
Spracovala: Mgr. Rybárová Beáta
1.2.2 Sociálna poradňa v Rožňave
Činnosť Sociálnej poradne v Roţňave v r. 2011 kontinuálne nadviazala na
predchádzajúce aktivity a naďalej funguje ako regionálne klientské poradenské centrum,
ktoré: poskytuje pomoc, podporu a sprevádzanie klientom a rodinným príslušníkom klientov;
orientuje klienta v problematike, poskytuje informácie a konzultácie, v prípade potreby
distribuuje klienta k inej špecializovanej inštitúcii, zariadeniu, subjektu; prezentuje svoju
činnosť a aktivity širokej odbornej a laickej verejnosti; konzultuje moţnosti spolupráce
poradne s inými subjektmi a poskytovateľmi i medzi subjektmi navzájom.
V oblasti prípadovej sociálnej práce sociálna poradňa poskytovala základné
a špecializované sociálne poradenstvo pre občanov okresu Roţňava, s dôrazom na klientskú
skupinu občanov so zdravotným znevýhodnením. Sociálne poradenstvo bolo poskytované
ambulantnou formou v priestoroch sociálnej poradne a terénnou formou – mimo priestor

poradne, v rodinnom prostredí klienta a jeho rodiny, v inštitúcii apod. Pri práci s klientom sa
snaţíme pouţívať metodiku a formy sociálnej práce, ktoré riešia aktuálne, akútne problémy
klienta, rešpektujúc klienta ako takého, jeho tempo, špecifiká a individuálne poţiadavky.
Predmetom riešenia boli rôzne problematiky z oblasti sociálnej, zdravotnej, právnej,
ekonomickej, pracovnej - sprevádzanie klienta a jeho rodiny v období diagnostikovania
zdravotného obmedzenia, operácii, úrazov a poúrazových stavov, moţnosti kompenzácie
dôsledkov zdravotného postihnutia občana, sociálneho zabezpečenia klienta, sociálnej
integrácie a moţnosti pracovného uplatnenia sa vrátane zvyšovania kvalifikácie prípadne
rekvalifikácie občana, riešenie bytových problémov, moţnosti umiestnenia klienta do
zariadenia atď.
V oblasti sociálnej prevencie a osvety sociálna poradňa pripravila aktivitu pre cieľovú
skupinu zdravotne znevýhodnených občanov regiónu: Výstava kompenzačných pomôcok
a zdravotníckych potrieb. Oslovených bolo mnoţstvo výrobcov a dodávateľov, a zároveň
i miestne pôsobiace subjekty, ktoré poskytujú poradenstvo alebo sluţby týmto klientom.
Podujatie bolo organizované v bezbariérových priestoroch spoločenskej sály Mestského úradu
v Roţňave dňa 11.5.2011 Informáciu o výstave, ako aj o ostatnom pôsobení a aktivitách
Sociálnej poradne v Roţňave obdrţali všetky obce z okresu Roţňava. Okrem klientov
sociálnych zariadení a inštitúcii, členov podporných skupín, zväzov a zdruţení, sa aktivity
zúčastnili i zamestnanci subjektov a poskytovateľov sociálnych a verejnoprospešných sluţieb
občanom z regiónu..
Činnosť poradne sa zameriavala i na sieťovanie sociálnych subjektov pôsobiacich
v lokalite Roţňavy. Sociálna poradňa v súlade s Koncepciou KSK v oblasti rozvoja
sociálnych sluţieb do r. 2013 podporila iniciovanie vzniku lokálneho partnerstva subjektov
pôsobiacich v sociálnej oblasti s cieľom vytvorenia pracovného riešiteľského tímu, ktorí
vytvorí koncept rozvoja sociálnych a komutniných sluţieb na území mesta Roţňavy. Sociálna
poradňa v Roţňave sa aktívne zapojila do tohto procesu a stala sa členom pracovnej skupiny
pre osoby zdravotne znevýhodnené, zúčastňovala sa pracovných stretnutí, odborných diskusií,
predkladala stanoviská, podnety a návrhy na moţnosti riešenia problematiky zdravotne
hendikepovaných v meste a na moţnosti zlepšenia kvality ţivota jednotlivca a rodiny
s postihnutým členom. V rámci tvorby komunitného plánu zároveň aktivizovala klientov
poradne, ako aj miestne pôsobiace subjekty a existujúce podporné skupiny klientov a rodičov
k účasti na tejto aktivite a zúčastnila sa na prieskume o zisťovaní potrieb občanov mesta.
V spolupráci s územným spolkom SČK Roţňava sociálna poradňa za účasti prednostky MsÚ
v Roţňave a vedúcej OSV MsÚ zorganizovala 14.12.2011 spoločné stretnutie všetkých
subjektov, ktoré pôsobia v oblasti a pracujú s klientmi so zdravotným obmedzením
a zdravotným postihnutím, na ktorom všetci zúčastnení vyjadrili potrebu intenzívnej
obojstrannej komunikácie, spoluprácu a väčšiu informovanosť medzi subjektmi navzájom.
Sociálna poradňa v Roţňave sa svojou činnosťou, pravidelnou informovanosťou
a konzultačnou činnosťou snaţí prispieť k budovaniu a rozvoju sociálnej infraštruktúry
v regióne Roţňavy, hľadať adekvátne moţnosti a efektívne riešenia sociálnych problémov
klientov a klientských rodín v regióne. Cieľom činnosti poradne je i aktívne podporovanie
sociálnych subsystémov – subjektov, podporných a svojpomocných skupín, ktoré napomôţu
rozvoju nízkoprahových a podporných sluţieb a umoţnia rozvinutiu sociálnej siete, v ktorej
sa komunitné s sociálne sluţby stanú dostupnejšie pre občanov.
Spracovala: Mgr. Renáta Hencelová

1.2.3. Supervízia
Supervízia je definovaná ako
- poradenská metóda, prostredníctvom ktorej osoby, tímy, skupiny a organizácie
hodnotia svoju profesionálnu aktivitu, prípadne úspešnosť,
- model pre výukové procesy
- metóda, ktorá umoţňuje reflexiu vlastného profesionálneho správania
- činnosť pri ktorej uvaţujeme nad kvalitou pomoci klientovi, ktorá bráni sociálnemu
pracovníkovi upadnúť do stereotypov, prináša alternatívne pohľady na riešenie
klientovho problému
- prostriedok skvalitňovania práce s klientom
- prevencia syndrómu vyhorenia
- metóda nepretrţitého zvyšovania profesionálnej kompetencie sociálneho pracovníka,
chráni klienta pred nekompetentnými zásahmi.
Význam a postavenie supervízie upravujú aj zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
sluţbách v znení neskorších predpisov a zákon č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí
a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov, v ktorých je definovaná povinnosť
poskytovateľa sociálnej sluţby a vedenia zariadenia pre vykonávanie opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately na účel zvýšenia odbornej úrovne a kvality poskytovanej
sociálnej sluţby a zvyšovania profesionality práce v zariadení vypracovať a uskutočňovať
program supervízie, ako i poţiadavky na supervízora.
Realizujú sa supervízie individuálne a skupinové a obe majú svoje výhody. Pri
individuálnej to je individuálny prístup, plné sústredenie sa na problémy supervidanta, väčšia
otvorenosť, bliţší vzťah supervízora a supervidovaného, pocit bezpečia, prispôsobenie sa
individuálnemu tempu, problémom a potrebám supervidanta. V prípade skupinových
supervízií sa vytvára podporná atmosféra, kde si supervidovaní môţu uvedomiť a podeliť sa
o spoločné problémy, ale i skúsenosti, postupy, úspechy a nápady. Supervidovaní zisťujú, ţe
aj iní v skupine čelia podobným problémom čo pomáha zbavovať sa úzkostí, stresu, neistoty.
Pri aktívnej účasti členov skupiny jednotlivci získajú rôzne pohľady a nazeranie na problém,
riešenia, zručnosti a vedomosti ako i spätnú väzbu.
Nezisková organizácia Miesto pod slnkom v roku 2011 poskytovala supervíziu:
1. svojim zamestnancom spolupracujúcim v projektoch
- na zabezpečenie vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
realizovaných pre Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice, Úrad práce sociálnych vecí
a rodiny Spišská Nová Ves, pre ktorých bola realizovaná individuálna prípadová supervízia
- „Optimalizácia a zefektívnenie siete poradenských sluţieb“ - poskytovanie špecializovaného
poradenstva pre Košický samosprávny kraj, pre ktorých bola realizovaná individuálna
supervízia, ale i skupinová a tímová supervízia
- „Zvyšovanie profesionalizácie zamestnancov NO so zameraním na pomoc ohrozeným
rodinám v KSK“ financovanom Sociálnou implementačnou agentúrou, ktorý je realizovaný
vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť
a sociálne inklúzia, pre ktorých bola realizovaná individuálna a skupinová supervízia.

2. iným organizáciám a subjektom na základe ich poţiadaviek.
Supervízori neziskovej organizácie uskutočňovali program supervízie a zabezpečovali
individuálnu a skupinovú supervíziu pre pracovníkov určených organizácií. Pre organizácie
na základe ich poţiadaviek pripravili supervízne stretnutia k zvoleným témam a v závere
spracovali odporúčania a podnety na zlepšenie fungovania organizácie, vyplývajúce zo
supervízie.
Túto supervíziu realizovali pre Domovina, n.o. Hodkovce, DSS Kráľovce n.o., Mesto Košice,
ZŠ Lipová v Sp. N. Vsi a ZŠ Hutnícka v Sp. N. Vsi.
Celkovo bolo poskytnutých 120 hodín supervízie.
Práca našich supervízorov bola kladne hodnotená účastníkmi supervízie ako
i zamestnávateľmi, ktorí ocenili podnety, ktoré vzišli zo spoločnej práce zamestnancov na
stretnutiach ako i nové zručnosti a vedomosti ktoré si zamestnanci osvojili a vďaka ktorým
dokáţu lepšie napĺňať potreby svojich klientov.
Spracovala: Mgr. Rybárová Beáta

1.3 Vzdelávanie v podmienkach n.o. a odborná činnosť
Organizácia Miesto pod slnkom funguje a správa sa ako trvale učiaci sa organizmus. Sme
organizácia, ktorá potrebuje vyuţiť svoj vlastný potenciál, a naše vnútorné sily, ktoré všetky
poradkyne máme. Nesledujeme vonkajšie kritériá vzdelanosti (tie uţ máme splnené), ale
vlastné vzdelávacie potreby, vlastný záujem, vlastné otázky a potreby kvalitne pracovať
s klientom. Vzdelávací proces MPS v roku 2011 prebiehal v týchto rovinách:
1. Vzdelávanie, ktoré sme si organizovali sami podľa našich potrieb (sami sebe)
v komorných akceptujúcich podmienkach.
2. Našou účasťou na seminároch a konferenciách.
3. Organizáciou vlastného seminára.
4. Iné.
1. Vzdelávanie vychádzajúce z našich potrieb.
Tieto vzdelávania sme Organizovali sami pre naše spolupracovníčky. V nami vytvorenom
vzťahovom rámci sa naše učenie stávalo lepšie preţitým, skutočnejším a vychádzalo
z našich potrieb a skúseností. Pozývali sme si odborníkov, ktorých sme uţ poznali zo
spolupráce, a sú špecializovaní na dané obsahy, alebo sme si predmetný obsah naštudovali
sami a diskutovali sme spoločne za vedenia pripraveného facilitátora z našich radov.
31. marca roku 2011 sme si zorganizovali vzdelávacie stretnutie k rodinným konferenciám.
Keďţe v priestore v ktorom sa pohybujeme sú najskúsenejší kolegovia z Úsmevu ako dar,
a jediní majú na to akreditáciu, prišli na naše pozvanie, podeliť sa s nami o svoje skúsenosti
z organizovania a štruktúry rodinných konferencií. Najcennejšia skúsenosť z tohto sedenia
bola rada kolegov, nechať rodinu dozrieť do štádia, kedy o sebe rozhoduje sama
5. a 6. mája 2011 sme pozvali Prof. Jána Gaburu z PF UK Bratislava a kultivovali sme sa
v témach:. Porozvodové poradenstvo, Typy porozvodových vzťahov, Riešenie konfliktov pri
práci s konfliktnými rodinami. Pán profesor sa dokonale prispôsobil našim potrebám a jeho
dlhoročné skúsenosti špecializovaného sociálneho poradcu boli pre nás veľmi cenné.
9. júna 2011 ETP pre nás pripravila vzdelávaciu jednotku, Sporiaci program, kde sme mali
tlmočené skúseností s prácou s chudobnými komunitami v zahraničí.

30.septembra 2011 si naša špecializovaná poradkyňa Mgr. Klára Pariľáková pripravila tému
týranie a zneuţívanie. Pri práci špecializovaného poradcu sa stretávame s jednotlivcami, alebo
rodinami, kde sa objavujú rôzne, alebo aj všetky typy týrania a násilia. Učili sme sa spolu
rozpoznávať koleso násilia, jeho prejavy, frekvenciu s tendenciou skracovania, aj dôsledky na
klientov a rodinu.
26. mája 2011 si tému Mediácia pripravila a viedla PhDr. Júlia Čechová. Aj keď nie sme
(ešte) akreditovaní mediátori, stretávame sa s rodinami v kolíznej situácii, pre rozvod
rodičov, kde sa deti môţu stať prostriedkom ubliţovania, pomsty druhého partnera, pričom si
rodičia neuvedomujú ako tým deti trpia, (obyčajne sú oboma rodičmi milované). Mediácia je
jedna z metód ako sa posunúť k dohode rodičov o ďalšej starostlivosti o deti, bez súdnych
konaní. Pouţitím prvkov mediácie v praxi, sme zaznamenali v r. 2011 úspechy nie len
dosiahnutím dohody rodičov, ale sme klientom ponúkli nimi preţitú skúsenosť, ţe
konštruktívna komunikácia je príjemnejšia, krajšia a vyţaduje menej energie.
Jedna z osvedčených metód v práci s klientom v kolíznej situácii je spolupráca s inými
odborníkmi sieťovanie. Sieťovanie pre klienta znamená ďalšie vyuţiteľné zdroje, ktoré sa
odhalia, ale sú inšpiratívne a upokojujúce aj pre poradcu. V roku 2011 sme túto metódu
pouţili niekoľko krát. Tému viedla riaditeľka organizácie PhDr. Eva Litavská.
Pani riaditeľka PhDr. Litavská viedla aj tému spracovávania správ s dôrazom pre koho, a pre
aké účely. S klientom pri jeho sprevádzaní sa dostávame sa do fáz, ţe máme o ňom veľa
iformácií, ktoré nie všetky sú vhodné na zverejnenie v správach, ale spracované v spisoch
(správne uloţených z hľadiska ochrany osobných údajov) pomôţu zachovať kontinuitu
klientovej cesty, a pomôţu pri katamnéze.
2. Konferencie a semináre.
Špecializované sociálne poradkyne sa zúčastnili na odbornom seminári organizovanom
Fenestrou k téme:“ Postraumatická stresová porucha“, ktorá sa konala 22. februára 2011.
Európska komisia zorganizovala stretnutie na najvyššej úrovni na Slovensku v máji 2011.
Hlavným cieľom tohto stretnutia bolo mobilizovať a zintenzívniť vyuţívanie fondov
Európskej únie zameraných na zlepšenie sociálneho začlenenia marginalizovaných rómskych
komunít na Slovensku, ako aj na vzájomné odovzdanie si skúseností o aktivitách, ktoré sa
osvedčili v tejto oblasti. Regionálna Konferencia v Košiciach na ktorej sme sa zúčastnili
a boli sme i jedným z prizvaných organizujúcich subjektov sa konala 25. mája 2011.
Pani riaditeľka sa 30. mája 2011 aktívne zapojila do aktivít pri práci Okrúhleho stola ktorý
organizovala Nadácia M. Šimečku. Cieľom stretnutia na tému Rómske dieťa v systéme
sociálno-právnej ochrany bola výmena skúseností z oblasti sociálno-právnej ochrany detí a
mládeţe a diskusia o moţnostiach zlepšenia súčasnej situácie. Okrúhleho stola sa zúčastnili
zástupcovia štátnej správy, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, sociálnych zariadení a
mimovládnych organizácií.
Zúčastnili sme sa na vedeckej konferencii organizovanej Katolíckou univerzitou v
Ruţomberku, Teologickou fakultou Košice, Katedrou sociálnej práce, pod názvom: „Sanácia
rodiny ako teoretický a praktický problém.“ Na konferencii vystúpila PhDr. Eva Litavská
s témou :„Faktory úspešnosti (neúspešnosti) sociálnej sanácie rodín.“
Na tejto konferencii vystúpili aj komunitné sociálne pracovníčky s témou: „Sanácia rodín na
Luníku IX, z pohľadu mesta Košice“, pričom podklady vznikli pomocou breistormingu na
supervíziách realizovaných organizáciou Miesto pod slnkom. Konferencia sa konala
26.septembra.2011.

Naša spolupracovníčka Mgr. Hencelová Renáta sa zúčastnila špecializovaného tréningu
v problematike násilia páchaného na ţenách v intímnych vzťahoch „Mosty k pomoci – od
dobrého úmyslu k dobrej spolupráci“ v dňoch 29.-30.september 2011 a 06.-07.október 2011.
Občianske zdruţenie Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
organizovalo 11.10.2011 konferenciu Mosty k rodine. Tejto konferencie sa zúčastnili PhDr.
Litavská Eva, ktorá bola na workshope Rôznosť pohľadov a skúseností s náhradným
rodičovstvom a PhDr. Čechová Júlia, ktorá sa zúčastnila workshopu Moţnosti sanácie
sociálne odkázaných rodín, príklady sieťovania jednotlivých subjektov.
Konferencie „Mosty k pomoci – od dobrého úmyslu k dobrej spolupráci. Multiinštitucionálna spolupráca ako nástroj účinnej prevencie a eliminácie násilia páchaného na
ţenách“, ktorá sa uskutočnila dňa 25.11.2011, sa zúčastnila Mgr. Hencelová Renáta. Cieľom
konferencie bolo vytvoriť priestor na informovanie a výmenu skúseností o súčasných
moţnostiach poskytovania pomoci, podpory a ochrany ţenám zaţívajúcim násilie v
intímnych vzťahoch a ich deťom zo strany kľúčových štátnych a verejných inštitúcií a MVO
v Košiciach a Košickom kraji, ako aj o prekáţkach a výzvach v týchto oblastiach a
o význame koordinovanej multi-inštitucionálnej spolupráceô.
3. Organizovanie vlastných seminárov.
Nezisková organizácia Miesto pod slnkom zorganizovala dňa 25.októbra 2011,
seminár pod názvom: „Psychiatrické problémy detí“. Bol to odborný seminár zameraný na
pomoc deťom s psychiatrickou diagnózou, ktorý nezisková organizácia zorganizovala pre
zamestnancov ÚPSVaR, svoje zamestnankyne, pracovníčky obcí ako i pracovníčky KSK.
Podnetná aj poučná bola prezentácia psychiatričky MUDr. Rosenbergerovej, a psychologičky
PhDr. Hudákovej o práci s deťmi v psychiatrickom zariadení v Hrani.
4. Iné.
Odborné témy na poţiadanie iných subjektov.
Organizácia miesto pod slnkom bola poţiadaná o spoluprácu pri realizácií Projekt – Vzťahy
pre študentov Evanjelického gymnázia Jana Amosa Komenského, k problematike praktických
problémov a otázok práce mimovládnych organizácii. Štyri prednášky pre študentov
lektorovali PhDr. Eva Litavská a PhDr. Júlia Čechová 29.,30.11.2011
Organizácia má vlastnú SWOT analýzu, procesuálne spracovanú za účasti všetkých
poradcov.
Spracovala: PhDr. Čechová Júlia
1.3.1. Systém ďalšieho vzdelávania zamestnancov
Nezisková organizácia Miesto pod slnkom sa snaţí o zvyšovanie kvality ľudských
zdrojov, prostredníctvom skvalitnenia systému vzdelávania a rozvíjania schopností
a zručností zamestnancov MVO, o neustály rozvoj odborných vedomostí, praktických
zručností svojich zamestnancov, ako i ich prepojenosť s praxou, ktorá poskytuje ďalšie
informácie a postupy v oblasti sociálnej práce a špecializovaného poradenstva.
Opätovne sa nám podarilo uspieť a Sociálna implementačná agentúra s nami uzavrela
21.7.2011 zmluvu na realizáciu projektu ZVYŠOVANIE PROFESIONALIZÁCIE
ZAMESTNANCOV NO SO ZAMERANÍM NA POMOC OHROZENÝM RODINÁM
V KSK, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci

operačného programu: Zamestnanosť a sociálne inklúzia,
prioritná os: Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy
opatrenie: Zlepšenie kvality sluţieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými
organizáciami
rámcová aktivita: Podpora rozvoja ľudských zdrojov a zlepšenia kvality sluţieb
poskytovaných neziskovými organizáciami
Projekt sa realizuje v rámci Košického samosprávneho kraja od 01.09.2011 do
29.02.2013. Na tento projekt bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok v celkovej výške
39 167,93 €.
Cieľom projektu je zabezpečiť ďalšie kontinuálne zvyšovanie odborných vedomostí
a zručností zamestnancov pracujúcich v oblasti terénnej sociálnej práce a poradenstva podľa
poţiadaviek ktoré vzišli z našej praktickej činnosti s klientmi. Osvojenie si zručností
mediátorov, ako i zručností pri práci so skupinou, vzdelávaní dospelých a nové metódy práce
s klientmi v chudobe. Tieto vzdelávacie aktivity sú zamerané na zamestnancov a externých
spolupracovníkov neziskovej organizácie.
V rámci realizácie projektu bude vypracovaný dokument „Stratégia práce s rodinou
v kríze v KSK“. Pri jeho spracovaní budeme vychádzať z analýzy právneho stavu a
legislatívnych moţností a kompetencií jednotlivých subjektov pri práci s rodinou a prieskumu
rodín v kríze / rozbor podkladov ÚPSVaR a demografický prieskum /. Sieťovaním a
prieskumom moţností zapojených subjektov do komplexnej práce s rodinou, vypracujeme
návrhy preventívnych plánov na predchádzanie a včasný záchyt krízových situácii v rodine.
Jeho výstupy poskytneme orgánom Zdruţenia miest a obcí aj štátnej správe a to Ústrediu
práce sociálnych vecí a rodiny ako aj MPSVaR ako materiál pre prácu s rodinami v kríze, kde
zatiaľ chýba komplexná koncepcia, v ktorej by boli určené úlohy miest a obcí, štátnej správy,
neštátnych subjektov a ich vzájomné prepojenie, účinný systém prevencie negatívnych javov
v ţivote rodín ako aj vyhľadávacia a signalizačná činnosť obcí.
Spracovala: Mgr. Rybárová Beáta

2. Finančné zabezpečenie organizácie
Prehľad finančných príspevkov poskytnutých neziskovej organizácii Miesto pod slnkom
v roku 2011
Finančné zabezpečenie našej organizácie a jej aktivít je realizované z viacerých zdrojov. Ide
hlavne o príspevky zo štátneho rozpočtu na realizáciu schválených programov úradov práce
a príspevok z úradu Košického samosprávneho kraja na realizáciu špecializovaného
poradenstva. Tieto príspevky sa môţu čerpať len v rámci rozpočtového roka a nevyčerpané sa
musia vrátiť do štátneho rozpočtu. Niţšiu sumu tvoria príspevky z 2% daní. Prehľad
o príjmoch je uvedený v členení podľa jednotlivých projektov.
Nezisková organizácia Miesto pod slnkom v roku 2011 realizovala projekty:
1. poskytovanie špecializovaného poradenstva na základe schváleného projektu v rámci výzvy
„Optimalizácia a zefektívnenie siete poradenských sluţieb“
Poskytovateľ finančného príspevku:
Košický samosprávny kraj
Výška príspevku:
39 832 .- €

2. realizácia programu zameraného na sanáciu rodinného prostredia a podporu obnovy
rodinného prostredia, z ktorého bolo dieťa na základe rozhodnutia súdu vyňaté v rámci
projektu na zabezpečenie vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately
Poskytovateľ finančného príspevku:
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice
Výška príspevku:
7 412,41 €
3. realizácia programu zameraného na zabezpečenie vykonávania odborných metód práce na
prispôsobenie sa novej situácii v prirodzenom prostredí v rámci projektu na zabezpečenie
vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Poskytovateľ finančného príspevku:
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice
Výška príspevku:
9 452,56 €
4. realizácia programu zameraného na sanáciu rodinného prostredia a podporu obnovy
rodinného prostredia, z ktorého bolo dieťa vyňaté na základe rozhodnutia súdu v rámci
projektu na zabezpečenie vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately
Poskytovateľ finančného príspevku:
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Spišská
Nová Ves
Výška príspevku:
11 727,55 €
5. realizácia programu zameraného na zabezpečenie vykonávania odborných metód práce na
prispôsobenie sa novej situácii v prirodzenom rodinnom prostredí v rámci projektu na
zabezpečenie vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Poskytovateľ finančného príspevku:
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov
Výška príspevku:
7 174,06 €
6. realizácia výchovno skupinového programu, sociálneho skupinového programu
a výchovno-rekreačného skupinového programu pre deti, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia
sociálnej kurately, realizovaného ambulantnou, celodennou alebo pobytovou formou, za
účasti rodičov alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa v rámci projektu na zabezpečenie
vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Poskytovateľ finančného príspevku:
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Stropkove
Výška príspevku:
9 282,07 €
7. zúčtovanie ţiadostí o refundačné platby neziskovej organizácie v rámci ukončovania
projektu Pomoc rodinám v kríze v komunitách KSK
Poskytovateľ finančného príspevku:
Sociálna implementačná agentúra
Výška uznaných oprávnených výdavkov: 51 569,33 €
Z uvedenej sumy bolo 34 851,66 € pouţitých na úhrady výdavkov zamestnancov, vrátenie
krátkodobých pôţičiek a poskytnutých vlastných zdrojov; a sumy 14 348,61 € a 2 369,06 boli
rezervované na vysporiadanie finančných vzťahov vzhľadom na neuznané a neoprávnené
výdavky pri realizácii projektu.

8. realizácia projektu Zvyšovanie profesionalizácie zamestnancov NO so zameraním na
pomoc ohrozeným rodinám v KSK, kde boli výdavky uhrádzané v systéme refundačných
platieb z vlastných zdrojov neziskovej organizácie
Poskytovateľ finančného príspevku:
Sociálna implementačná agentúra
Výška výdavkov:
1 669,18 €
9. realizácia supervízií pre subjekty Domovina, n.o. DSS Hodkovce, DSS Kráľovce n.o.,
Mesto Košice, ZŠ Lipová v Sp. N. Vsi a ZŠ Hutnícka v Sp. N. Vsi
Trţby z predaja sluţieb:
4 170 €
10. realizácia prípravy ţiadateľov o zápis do zoznamu ţiadateľov o náhradnú rodinnú
starostlivosť
Poskytovateľ finančného príspevku:
ţiadatelia
Výška príspevku:
330 €
11. príspevky z podielu zaplatenej dane a príspevky prijaté od fyzických osôb
Poskytovateľ finančného príspevku:
občania
Výška príspevku:
1 411,33 €

3. Činnosť správnej rady neziskovej organizácie
Správna rada neziskovej organizácie pracovala aj v roku 2011v nezmenenom zloţení.
V súlade so Štatútom n.o. sa stretla na štyroch riadnych zasadnutiach. Na svojich
zasadnutiach riešila a schvaľovala zásadné rozhodnutia o smerovaní organizácie. Na
zasadnutí v januári prejednala predbeţné vyhodnotenie roka 2010 a zámery na rok 2011.
Schválila aj poplatky za prípravu náhradných rodičov. Na aprílovom zasadnutí správna rada
sa oboznámila a schválila výročnú správu, revíznu správu a zobrala na vedomie výsledky
auditu za rok 2010. V auguste zobrala na vedomie schválenie projektu ďalšieho vzdelávania
SIA II a schválila personálne zabezpečenie tohto projektu a to koordinátorku projektu,
odborníka na verejné obstarávanie a výberovú komisiu verejného obstarávania. Uloţila tieţ
podať projekt špecializovaného poradenstva na VÚC a uchádzať sa o dotáciu na činnosť
v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti na rok 2012 v zmysle zákona o dotáciách. Na
novembrovom zasadnutí vzala na vedomie informáciu o postupe pri realizácii programu SIA
II a schválila orientáciu na vyhlásené priority úradov práce na rok 2012. Bliţšie informácie
o práci správnej rady sú v zápisniciach z rokovaní správnej rady.

