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1. Údaje o neziskovej organizácii zabezpečujúce všeobecnú
informovanosť
Činnosť neziskovej organizácie Miesto pod slnkom začala vo svojej podstate v januári
2001 a to spracovaním projektu a podaním žiadosti PhDr. E. Litavskej na MPSVaR na
vydanie povolenia na vykonávanie sociálneho poradenstva, výchovných a sociálnych
programov a niektorých opatrení sociálno právnej ochrany. Prácu neštátnej sociálnej
pracovníčky v tomto čase umožňoval vtedy platný zákon o sociálnej pomoci č. 195/1998 Z.z.
Ministerstvo svojim rozhodnutím zo dňa 14.3.2001 toto povolenie vydalo a PhDr. Litavská
Eva sa tak stala prvou neštátnou sociálnou pracovníčkou na Slovensku. Povolené činnosti,
najmä sociálne poradenstvo, realizovala sama ako fyzická osoba pod názvom ELI – Agentúra
služieb a pomoci. Sídlo poradne je od 11.7.2001 na Hlavnej ul. 68 v Košiciach, kde sídlime
doposiaľ.
Z povolenia a nutnej registrácie neštátnej sociálnej pracovníčky ako SZČO vyplývali
viaceré obmedzenia, preto na rozšírenie činnosti a možnosť vytvárať a realizovať sociálne
programy založila p. Litavská v roku 2002 neziskovú organizáciu Miesto pod slnkom, ktorú
Obvodný úrad Košice zaregistroval 5.11.2002, ako organizáciu poskytujúcu všeobecne
prospešné služby v sociálnej oblasti.
Všeobecne prospešné služby poskytované neziskovou organizáciou v zmysle štatútu
- Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti osobám v núdzi, zvlášť
opusteným deťom, deťom v detských domovoch a neúplným rodinám
- Poskytovanie pomoci rodinám v kríze a náhradným rodinám
- Realizácia sociálnoprávnej ochrany, výchovných a sociálnych programov v zmysle
akreditácie udelenej MPSVaR
- Poskytovanie sociálneho poradenstva
- Realizovať vzdelávanie sociálnych pracovníkov, dobrovoľníkov pre sociálnu oblasť a
pracovníkov obcí
- Realizovať projekty zamerané na skvalitnenie sociálnej práce, sociálnej pomoci a
sociálnych služieb pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi
- Sprostredkovanie poskytovania supervízie v pomáhajúcich profesiách registrovanými
supervízormi neziskovej organizácie
Identifikačné údaje
Názov organizácie: MIESTO POD SLNKOM n.o.
Sídlo organizácie: Hlavná 68, 040 01 Košice
Právna forma: nezisková organizácia
IČO: 31256511
DIČ: 2021713331
Dátum registrácie: 5.11.2002
Číslo účtu / IBAN: SK13 1100 0000 0026 2777 0331
Štatutárny zástupca organizácie: Mgr. Beáta Rybárová
Kontakty: eli.ke@stonline.sk 055/6250151; 0903851823

Orgány organizácie
Správna rada:
predsedníčka - Ďurčáková Ľudmila
podpredsedníčka - PhDr. Litavská Eva
člen SR – Ing. Rybár Ladislav
revízorka - Ing. Majzová Erika
V orgánoch neziskovej organizácie MIESTO POD SLNKOM v roku 2015 nedošlo k žiadnym
zmenám.
Správna rada pracovala a plnila svoje úlohy a povinnosti v zmysle zákona.
Výročná správa bola prijatá a schválená na zasadnutí správnej rady n.o. MIESTO POD
SLNKOM 29.3.2016.

Oblasti činnosti n.o.
Opatrenia sociálnoprávnej ochrany
Legislatívne zmeny v sociálnej oblasti, najmä prijatie nového zákona
o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele č. 305/2005 Z.z. vytvorili lepšie podmienky
a rozšírili možnosti práce neštátnych subjektov v tejto oblasti sociálnej práce. Na základe
nových možností a podmienok na udelenie akreditácie na vykonávanie niektorých opatrení
sociálnoprávnej ochrany požiadala naša organizácia ako jedna z prvých o udelenie
akreditácie. Od 10.2.2006 je nezisková organizácia Miesto pod slnkom akreditovaným
subjektom podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane. Akreditačná komisia posudzuje našu
činnosť a akreditáciu máme každých 5 rokov predlžovanú a platnú pre územie Košického
a Prešovského samosprávneho kraja. Ostatý krát bola akreditácia predĺžená rozhodnutím č.
6753/2015-M_OSSODRAK z 23.3.2015, opäť na obdobie 5 rokov.
V súčasnosti je akreditácia platná na výkon opatrení
- na opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na obmedzenie a
odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický vývin, fyzický vývin
alebo sociálny vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby, v zmysle § 11 ods.1 písm. a),
b), c), f) ods. 3 písm. b), d);
- na výchovné opatrenia podľa § 12 ods. 1 písm. b) až d); § 13 ods.1;
- na pomoc dieťaťu s poruchami správania v zmysle § 17 ods. 4;
- na prípravu fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, na
náhradnú rodinnú starostlivosť v zmysle § 36 až § 38
- opatrenia na zabezpečenie úpravy rodinných pomerov dieťaťa v zmysle § 27 ods. 4,
kt. súčasťou je sledovanie vývinu dieťaťa § 32 ods. 3
- sprostredkovanie pestúnskej starostlivosti alebo osvojenia v zmysle § 33
Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa vykonávajú v prostredí podľa §
4 ods. 1 zákona.
Zároveň v marci 2015 došlo k zmene a zodpovednou zástupkyňou sa stala Mgr. Beáta
Rybárová.
Špecializované poradenstvo
Nezisková organizácia Miesto pod slnkom poskytuje špecializované sociálne
poradenstvo v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a

doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov. Túto sociálnu službu môže poskytovať na základe zápisu do registra,
ktorý vedie vyšší územný celok a na základe akreditácie na odbornú činnosť. Akreditácia bola
neziskovej organizácii udelená 26.5.2010 na dobu 5 rokov, a rozhodnutím z dňa 27.4.2015
pod číslom 8282/2015-M_OSS predĺžená na ďalších 5 rokov. Túto odbornú činnosť môže
poskytovať jednotlivcom, dvojiciam a rodinám v sociálnych situáciách vedúcich k sociálnemu
vylúčeniu, hmotnej a sociálnej núdzi v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji.
Zodpovednou zástupkyňou je Mgr. Beáta Rybárová.
Vzdelávanie sociálnych pracovníkov, dobrovoľníkov pre sociálnu oblasť
Prax, a to nie len nám, ukazuje, že nevyhnutnosťou kvalitnej sociálnej práce je
systematické, celoživotné vzdelávanie sociálnych pracovníkov, zamerané na špecifiká
konkrétnej praktickej činnosti pracovníkov. V súčasnosti vďaka intenzívnej obojstrannej
spolupráci s detskými domovmi, poznajúc problematiku náhradného rodičovstva ponúkame
zamestnancom detských domovov vzdelávanie „Vzťahová väzba /pripútanie/, jej poruchy a
možnosti pomoci“. Vzdelávanie je zamerané na vznik vzťahovej väzby, jej význam, druhy,
poruchy, prejavy, diagnostika, možnosti pomoci dieťaťu s poruchou vzťahovej väzby, terapia
poruchy vzťahovej väzby.
Sprostredkovanie poskytovania supervízie v pomáhajúcich profesiách
Supervízia sa v sociálnej práci zväčša chápe ako poradenská metóda využívaná pre
zabezpečenie a zvýšenie kvality profesijnej činnosti, respektíve kompetencie sociálnych
pracovníkov. Vytvára predpoklady a podmienky pre profesionálny rozvoj, vzdelávanie a
odborný rast zamestnancov v pomáhajúcich profesiách, pričom zároveň slúži aj ako prostriedok
sebapoznania v prospech skvalitnenia práce s ľuďmi. Supervízia je metóda kontinuálneho
zvyšovania profesionálnych kompetencií odborníkov pracujúcich s ľuďmi v emocionálne
náročných situáciách, pri ktorej sa supervidovaní učia kvalitnejšie vykonávať svoju prácu a
získajú nové profesionálne schopnosti a zručnosti, predchádza sa stereotypom a vyhoreniu..

2. Činnosť organizácie – hlavné oblasti pôsobenia n.o.

2.1 Opatrenie sociálnoprávnej ochrany ÚPSVaR
V zmysle akreditácie MPSVaR sa naša organizácia každoročne uchádza o možnosť realizovať
odborné programy na zabezpečenie priorít sociálnoprávnej ochrany, ktoré vyhlasujú úrady
práce v Košickom a Prešovskom kraji. V roku 2015 sme na základe zmlúv s ÚPSVaR
realizovali tieto programy.
- 2.1.1 Výchovný skupinový program, sociálny skupinový program a výchovno
rekreačný skupinový program pre deti, u ktorých sa vykonávajú opatrenia
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, realizovaný ambulantnou, celodennou
a pobytovou formou, za účasti rodičov alebo osôb, ktoré sa o dieťa osobne starajú podľa
zmluvy č. 1/P/2015 uzavretej medzi ÚPSVaR Košice a MPS n.o. Košice.
Do programu bolo zapojených celkovo 30 detí, 35 rodičov z 22 rodín.
Ciele programu sú dané akreditačným spisom:
- dosiahnutie pozitívnych zmien v správaní detí prostredníctvom analýzy a hľadania príčin
vzniku problémov, ich zmiernenie a odstránenie
- poukázanie na funkcie rodiny a ich význam pri formovaní osobnosti dieťaťa, ich plnenie
v konkrétnej rodine
- maximalizovať potenciál dieťaťa
- pri skupinovej práci ponúknuť deťom pocit spolupatričnosti, emocionálnu podporu,
vzájomné porozumenie, nácvik nového správania v bezpečnom prostredí, pochopenie
neefektívnych vzorcov správania, neprimeraných a neefektívnych reakcií
- poskytnutie pomoci rodičovi pri obmedzení a odstránení negatívnych vplyvov, ktoré
ohrozujú psychický, fyzický a sociálny vývin dieťaťa
- nácvik rodičovských a sociálnych zručností, nácvik praktických zručností v oblasti
konštruktívnej komunikácie, využitia voľného času, efektívne riešenie rodinných
a výchovných problémov, predchádzanie užívania drog.
Podľa schváleného programu realizácia pozostávala z:
- individuálnej práce s maloletým a s jeho rodinou, sociálneho poradenstva, tréningu
komunikácie, foriem riešenia krízových situácií
- skupinových stretnutí detí
- voľnočasových aktivít pre celé rodiny
- pobytu pre deti v rozsahu 5 dní
V rámci predkladaného programu, i keď sa jedná o problémové správanie dieťaťa,
pracovníci našej neziskovej organizácie nepracujú len s jedným členom rodiny – tým
problémovým, ale s celou rodinou.
Rodičia by mali byť schopní tvorivo a samostatne riešiť problémy, prevziať plnú
zodpovednosť za svoj život a život svojich detí. Preto je potrebné venovať pozornosť rozvoju

rodičovských zručností, pravidlám a dôslednosti pri výchove detí, spôsobom
ocenenia, pochvaly a trestu, mimoškolskej príprave detí, zmene postojov rodičov k vzdelaniu
detí a plneniu školských povinností. Ukončenie školskej dochádzky a dosiahnutie vzdelania
by sa malo stať súčasťou ich životných plánov.
U detí je potrebné sa zamerať na podporu osobnej zodpovednosti za svoje rozhodnutia
a ich dôsledkov, kvalitu života, voľbu zdravého životného štýlu, zvýšenie právneho vedomia,
komunikačných zručností, zodpovedný prístup k vzdelaniu, budovanie medzigeneračného
dialógu.
Pre deti boli pripravené
- pravidelné skupinové stretnutia, ktorých témy boli pripravené podľa prevládajúcich
aktuálnych problémov jej členov v období 9-12/2015
- voľnočasové aktivity:
o 6.8.2015 popoludnie v areáli Košického hradu a Vyhliadkovej veže spojené
s rôznymi súťažami a športovými hrami
o spoločný výlet pre celé rodiny 11.10.2015 do Gombaseckej jaskyne, a na ranč
Konský dvor
o oslava Mikuláša 10.12.2015 spojenú s návštevou 3D filmového predstavenia
- pobytový program, ktorý sa uskutočnil v dňoch 28.08.-01.09.2015 na Zemplínskej
Šírave v penzióne Hedera
2.1.2 Program na zabezpečenie vykonávania odborných metód práce na
prispôsobenie sa novej situácii v prirodzenom rodinnom prostredí
podľa zmluvy č. 3/P/2015 uzavretej medzi ÚPSVaR Košice a MPS n.o. Košice.
podľa zmluvy č. 1/2015 uzavretej medzi ÚPSVaR Spišská Nová Ves a MPS n.o.
Košice
Do programu bolo zapojených v Košiciach celkovo 25 detí, 43 rodičov 12 ďalších dospelých
významných pre dieťa /starí rodičia, noví partneri/ z 21 rodín
v Spišskej Novej Vsi 32 detí, 36 rodičov, 15 ďalších dospelých
z 20 rodín
Program bol zameraný na rodiny, ktoré sa v rozvode a po rozvode ocitli v nových
situáciách, kde sa vyskytli problémy pri realizácii styku dieťaťa s rodičom, pri konfliktoch
a sporoch ohľadom výchovy dieťaťa a starostlivosti. Cieľom projektu bolo sprevádzať
rodičov a ich deti, ktorí sa ocitli v náročnej životnej situácii. Ponúknuť im prostredníctvom
našich odborníčok bezpečný priestor na ventiláciu a podporu, poradenstvo, spoločné hľadanie
efektívnych riešení, ktoré budú postavené skôr na kompromise a konsenze rodičov v prospech
pozitívnej atmosféry a prežívania dieťaťa ako súperení, konfliktoch, trestných konaniach
a súdnych procesoch.
Pri realizácii jednotlivých aktivít sme vychádzali z praktických skúsenosti, ktoré sme
získali pri realizácii programov v prechádzajúcich štyroch rokoch. Najčastejšie vyskytujúce sa
problémové oblasti boli: zamedzovanie styku dieťaťa s rodičom, vzájomná komunikácia,
nedodržiavanie pravidiel ohľadom starostlivosti o deti a realizovanie striedavej starostlivosti.
Pri práci s rodičmi sme realizovali individuálnu prácu s jednotlivými rodičmi a to
v domácom prostredí, ale i v prostredí n.o. V niektorých prípadoch sme priviedli rodičov
k realizácii mediačných stretnutí.

Deti bývajú do rozvodu necitlivo vtiahnuté, stávajú sa prostriedkom vydierania,
svedkami hádok a nezriedka aj násilia. Rodičia deťmi manipulujú, používajú ich ako
prostredníka na vybavovanie odkazov, citovo ich vydierajú, podplácajú. Situácia po rozvode
zvádza k zneužívaniu postavenia najmä u toho rodiča, ktorému súd zveril dieťa do opatery.
Rodič ľahko podľahne ilúzii, že má všetku výchovnú moc v rukách, a že toho druhého môže
zo života dieťaťa proste vymazať. Vie, že druhého partnera najviac raní, keď dieťa proti nemu
popudí, alebo mu zakáže stýkať sa s ním.
Vo väčšine prípadov je však nepravdepodobné, že by otcovia a matky chceli deťom
úmyselne ublížiť. Mnohí si dôsledky svojich rozhodnutí a ich dopad na ďalší vývoj dieťaťa
ani neuvedomujú.
V roku 2015 sme na základe návrhov pracovníkov úradu práce oddelenia SPODaSK
prednesených v rámci konaní a po schválení súdov boli zapojení do realizácie stretávania sa
rodiča s maloletým dieťaťom v našej n.o. a za prítomnosti našej pracovníčky, za alebo bez
prítomnosti matky podľa konkrétnej rodinnej situácie. Jednalo sa o 8 rodín a 11 detí. Na
základe požiadavky rodičov bez rozhodnutia súdu sa stretávanie realizovalo pre ďalšie 4
rodiny a 4 deti. Pri tejto práci, poradenstve si mnoho rodičov začalo uvedomovať a chápať
dôsledky obmedzovania styku, sami videli zmeny v správaní detí. Rodičom pomáhame
objektívne sa pozerať na konanie bývalého partnera a nehľadať v ňom ďalšie podrazy. Deti
v tomto prostredí časom dokážu naformulovať svoje skutočné očakávania od každého
z rodičov, a skutočnosť, že si ich rodičia takto od detí vypočujú je pre nich často prebudením
a uvedomením si do akej miery boli vedení svojimi motívmi.
2.1.3 Opatrenia v rámci náhradnej rodinnej starostlivosti
Jednou z oblastí sociálnej práce a našej organizácie v rámci zákona o sociálnoprávnej
ochrane je aj komplex problematiky náhradnej rodinnej starostlivosti.
Pomoc náhradným rodinám a deťom, ktoré sú v náhradnej rodinnej starostlivosti sme
v roku 2015 realizovali komplexne. Zabezpečovali sme prípravu žiadateľov o zapísanie do
zoznamu vhodných uchádzačov o náhradne rodičovstvo a aj aktualizáciu ich zotrvania
v zozname o sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti pre žiadateľov evidovaných
na určených úradoch práce a to na ÚPSVaR Košice a ÚPSVaR Prešov. Proces prípravy
žiadateľov realizujeme len pre pestúnsku starostlivosť a osvojenie. Naša organizácia
nezabezpečuje prípravu na výkon funkcie profesionálneho rodiča.
Niektorým budúcim rodičom sme poskytovali poradenstvo aj v čase, keď do rodiny
prichádzalo dieťa a realizovali sa interakcie s odporúčaným dieťaťom.
V roku 2015 sme zrealizovali prípravu žiadateľa pre 25 záujemcov z toho 20 ju ukončilo
úspešne, a 18 aktualizácií prípravy. Dôvodom nutnosti aktualizovať ich zotrvanie v zozname
žiadateľov bolo, že od ich zapísania prešli dva roky.
Ďalšia aktivita bola zameraná na pomoc, terapiu a vedenie náhradných rodičov pri
vytváraní bezpečnej vzťahovej väzby u prijatého dieťaťa. Výsledky tejto práce a možnosti
terapeutického rodičovstva nás utvrdili v tom, že je šanca pomôcť deťom, ktoré boli v útlom
veku zanedbávané, nemali podmienky na vytvorenie bezpečnej vzťahovej väzby, prípadne ide
o traumatizované deti. Poradenstvo a terapiu absolvovalo v našej n.o. v roku 2015 9 detí.
V roku 2015 neboli tieto aktivity finančne podporené zo žiadnych štátnych ani
verejných zdrojov.

2.2 Špecializované poradenstvo
Nezisková organizácia Miesto pod slnkom v roku 2015 poskytovala odbornú činnosť –
špecializované sociálne poradenstvo s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja
na základe Zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej
služby a o zabezpečení poskytovania sociálnej služby z 26.1.2015 a Dodatku č. 1 k zmluve č.
1593/2015/OSVaZ-208 z 26.3.2015 a Dodatku č. 2 k zmluve č. 1593/2015/OSVaZ-208
z 1.7.2015 uzavretými medzi Košickým samosprávnym krajom a Miestom pod slnkom n.o.
Poradenstvo poskytovali 3 poradkyne. V prvom štvrťroku bol finančný príspevok
poskytovaný na 2 poradcov, od 1.4.2015 na 1,5 poradcu. Odbornú činnosť sme vykonávali
ambulantnou a terénnou formou. V uvedenom roku sme pracovali s 276 klientmi.
Poradenstvo by malo pomôcť klientom, aby sami zvládli svoju životnú situáciu
a prevzali zodpovednosť za svoj život. Špecializované poradenstvo poskytované klientom im
pomôže rozhodovať sa, konať spôsobom, ktorý je zmysluplný, konštruktívny a spoločensky
prijateľný a užitočný. Klientom v špecializovanom poradenstve chceme umožniť 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.
Špecializované poradenstvo je vzhľadom na individualitu klienta, jeho rodinnej situácie,
problému a ďalších faktorov veľmi rôznorodá činnosť, napriek tomu môžeme ako najčastejšie
sa opakujúce problémové situácie, s ktorými sa na nás klienti obracali uviesť:
- Vzťahové problémy – porozvodová situácia – kontakt s dieťaťom po rozchode,
komunikácia s partnerom po rozvode, konštruktívna komunikácia partnerov,
možnosti riešení, pomoc pri spísaní rodičovskej dohody – úprava rodičovských
práv a povinností, úprava styku rodiča s mal., majetkové vyrovnanie
- Nedostatočné sociálne zručnosti v oblasti soc. zákonoch - návrh na výživné,
exekúcie, príspevky, prídavky, nárok na inv. dôchodok, žiadosti o splátkové
kalendáre, žiadosť o pridelenie soc. bytu, odkúpenie mestského bytu,
- Nedostatočná schopnosť riešiť problémy a konflikty v rodine – negatívne vplyvy
ohrozujúce psychický, fyzický a sociálny vývin dieťaťa, nedostatočné rodičovské
zručnosti, záškoláctvo, výchovné problémy
- Závislosť jedného člena rodiny – závislosť na alkohole, možnosti liečenia,
abstinencia, agresívne správanie
- Psychiatrické ochorenie člena rodiny – schizofrénia
- Nezamestnanosť člena rodiny – pomoc a usmernenie pri výbere zamestnania,
vybavenie si dávok a príspevkov, pomoc pri doplnení údajov do životopisu, pomoc
pri výbere personálnej agentúry a hľadanie možnosti uplatnenia sa na trhu práce
- Finančná situácia - nízka sociálna úroveň rodiny, zabezpečenie financií, bývania,
ošatenia, paliva, hľadanie zamestnania brigády, nevybavené všetky nárokovateľné
dávky a príspevky
- Sociálne vylúčenie osamelého rodiča – nízka podpora širšej rodiny, rôzne služby,
podporné skupiny
Naše aktivity boli okrem riešenia konkrétnych problémových situácií zamerané aj na
podporu edukácie klientov, aby v budúcnosti získanými vedomosťami a zručnosťami boli
schopný problémovú situáciu riešiť aj bez odbornej pomoci. Uskutočňujeme aktivity

zamerané na zamedzenie nárastu sociálno-patologických javov, obmedzovanie a
odstraňovanie negatívnych vplyvov, predchádzanie sociálnemu vylúčeniu a vylúčeniu na trhu
práce.

2.3 Vzdelávanie sociálnych pracovníkov
Porucha vzťahovej väzby a s ňou spojené prejavy správania detí, ktoré žijú v detských
domovoch a následne v náhradných rodinách je často dôvodom na predčasné a neúspešné
skončenie pestúnskej starostlivosti. Určitá forma prevencie alebo aspoň poznania prejavov a
možností pomoci týmto deťom aj v podmienkach detských domovov nás viedla k ponuke
vzdelávanie pre detské domovy. Pre DeD sme pripravili cyklus vzdelávanie v oblasti
vzťahovej väzby a pripútania. Teoretická časť, ktorá bola spoločná pre všetkých
zamestnancov DeD bola realizovaná v dvoch 3 hodinových blokoch. Ďalšie dva bloky boli
zamerané prakticky a obsahovo sa líšili podľa možností práce s deťmi. Túto časť vzdelávania
absolvovali vychovávatelia a profesionálni rodičia samostatne. Vychádzali sme z rôznych
potrieb a možností týchto skupín zamestnancov. Toto vzdelávanie sme v roku 2015
realizovali pre detský domov Slovenské Nové Mesto a absolvovalo ho celkovo 32
zamestnancov.

2.4 Supervízia pre n.o a iné organizácie
Detské domovy v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. vypracúvajú a uskutočňujú program
supervízie, súčasťou programu je aj spôsob zabezpečenia tohto programu.
Supervízia ako metóda skvalitňovania sociálnej práce sa stala neoddeliteľnou súčasťou
práce v našej neziskovej organizácii. Pre sociálnych poradcov boli poskytované pravidelne
skupinové aj individuálne suprevízie a supervízia bola poskytovaná aj externým
spolupracovníkom, ktorí sa zapájali do práce s rodinami a deťmi v rámci programov pre úrady
práce, sociálnych vecí a rodiny.
Naša organizácia však združuje supervízorov z radov našich spolupracovníkov a na základe
požiadaviek zabezpečuje supervíziu aj pre iné subjekty. V roku 2015 sme zabezpečovali
supervíziu pre Detský domov Žakarovce, Detský domov Spišské Vlachy, Detský domov
Slovenské Nové Mesto, Detský domov Remetské Hámre a to formou skupinovou aj
individuálnou. Supervízie pre tieto detské domovy zabezpečovali naše supervízorky Mgr.
Chabadová Marta, Mgr. Rybárová Beáta, PhDr. Litavská Eva a Mgr. Pariľáková Klára.
Supervíziu sme realizovali tzv. „sústredenou formou“ v jeden deň viacerými supervízorkami,
čo detskému domovu umožnilo ľahšiu organizáciu tejto aktivity, a dostupnosť všetkým
zamestnancom.. Tak sa v praxi detského domova zaviedol tzv. „ supervízny deň“. Okrem
detských domovov sme supervíziu zabezpečovali pre Saleziánov don Bosca- Slovenská
provincia.

2.5 Iné aktivity n.o.
Nezisková organizácia okrem uvedených činností vykonáva i mnoho ďalších aktivít
spojených s propagáciou a informáciou o našej činnosti, vzdelávaním zamestnancov,
získavaním iných finančných zdrojov na našu činnosť a pod.
V rámci projektu „Zvyšovanie profesionalizácie zamestnancov NO so zameraním na
pomoc ohrozeným rodinám v KSK“ kód ITMS: 27140130183, boli Implementačnej agentúre
pre OP ZaSI zaslané žiadosti o zúčtovanie zálohových platieb č.7, č.9 a žiadosť o záverečnú
platbu schválením ktorej bol 6.8.2015 platobnou jednotkou ukončený projekt.
V apríli 2015 bol Nadácii pre deti Slovenska – grantový program Hodina deťom
podaný projekt Facebook – Facelook, ktorý bol 17.8.2015 schválený Správnou radou nadácie.
Cieľom projektu bolo poukázať na vplyv predovšetkým sociálnych sietí a nastavenie
normatívnosti virtuálneho prostredia. Projekt mal ambíciu zážitkovými metódami naučiť deti
orientovať sa a následne využívať virtuálny svet pre vlastný rozvoj osobnosti, tak v kontexte
intrapersonálnom ako i interpersonálnom. Do projektu sa zapojili žiaci siedmeho ročníka
Základnej školy Považská 12.
Hlavným cieľom projektu bolo u žiakov minimalizovať riziká súčasného virtuálneho
sveta, nakoľko sú mu často krát vystavení nekontrolovateľne. A práve preto sa zameriaval na
jedinca a nadobúdanie dostatočného sebaobrazu a obranných mechanizmov, ako i utváranie a
posilňovanie reálnych sociálnych sietí. Pozostával z dvoch na seba nadväzujúcich modulov.
Prvým z nich bol „Facelook“ obsahovo zameraný na jednotlivca, jeho psychickú výbavu
zahŕňajúcu názory, postoje, emócie, kompetencie na vnútorný svet "facelook" (voľne "pohľad
(mojej) tváre") a sebapoznávanie. V druhom polroku sa venoval časti „facebook“ zameranom
na sociálne vzťahy: jednec a rovesníci, jednec a rodičia, (učitelia, spolužiaci, priatelia na
facebooku atď.), na vonkajší svet "facebook" (voľne "kniha tvári").
Neziskovú organizáciu MIESTO POD SLNKOM oslovila Akropolis, z.s. z Uherského
Hradiště, Česká republika s ponukou spolupráce v rámci medzinárodného programu
Erasmus+. Trojročný medzinárodný projekt „The Competence Kaleidoscope“ štyroch
organizácií pôsobiacich v Rakúsku, ČR a SR sa začal realizovať 1.9.2015. Jeho cieľom je
vyvinúť a pilotovať novú metódu mapovania kompetencií. V októbri 2015 sa realizovalo prvé
medzinárodné stretnutie všetkých partnerov. V decembri našu n.o. navštívili kolegovia
z Rakúskej organizácie Migrare, ktorí realizovali zber dát, rozhovory s našili pracovníčkami
a klientmi.
PhDr. Litavská Eva sa aktívne zúčastnila na odbornej konferencii „ Pestounstvi je
profese“ v Pardubiciach 23.6.2015. Jej príspevok bol uverejnený v zborníku z konferencie.
22.9.2015 sa konala Beseda v rozhlase „Región“. Bol to priamy prenos, v ktorom
PhDr. Litavská podala informácie o n.o., odpovedať na otázky poslucháčov.
Činnosť našej n.o. sme predstavili aj na konferencii IV. ročník Košických dní sociálnej
práce ktorá sa konala 27.11.2015.
Našim zamestnancom poskytujeme pravidelnú supervíziu. Okrem poskytovanej
supervízie sa snažíme zabezpečiť aj ďalšie vzdelávanie, workshopy. V dňoch 6.3-7.3.2015
sme realizovali vzdelávací seminár na tému „Práca so stereotypmi a predsudkami v sociálnej
práci s klientom“. Ďalší seminár bol na tému „Integratívna práca s motiváciou a zmenou
v sociálnej prác s klientom a rodinou realizovaný 15.10-16.10.2015. Za účelom vzdelávania

sme sa stretli v roku 2015 ešte raz 4.12-5.12.2015, keď sme pokračovali v marcovej téme
„Práca so stereotypmi a predsudkami v sociálnej práci s klientom II“.
V roku 2015 sme v období marec až júl využili aj možnosť vykonávanie aktivačnej
činnosti formou dobrovoľníckej služby a na poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť
formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Finančné zabezpečenie organizácie
V ročnej účtovnej závierke k 31.12.2015, ktorá je súčasťou výročnej správy, nezisková
organizácia deklaruje, že nemá žiaden dlhodobý hmotný ani nehmotný majetok.
Činnosť neziskovej organizácie pokračuje nepretržite v zmysle štatútu a udelených
akreditácií.

Príjmy n.o. rok 2015
Príjmy
Tržby z predaja služieb (vzdelávanie
a supervízie)
Úroky
Osobitné výnosy
Prijaté príspevky od iných organizácií
Príspevky z podielu zaplatenej dane
Dotácie
Spolu

Hodnota
6 275,97
0,21
1 170,00
537,36
819,70
77 621,33
86 424,57

Príspevky z podielu zaplatenej dane boli použité na náklady súvisiace s hlavnou činnosťou
organizácie.

Výdaje n.o. rok 2015
Výdaje
Spotreba materiálu
Spotreba energie
Cestovné
Ostatné služby
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné
poistenie
Zákonné sociálne náklady
Ostatné sociálne náklady
Ostatné dane a poplatky
Ostatné pokuty a penále
Osobitné náklady
Iné ostatné náklady
Spolu

Hodnota
1 041,80
1 362,72
3 412,23
12 338,73
47 696,63
15 949,43
920,25
263,50
43,50
8,76
2 886,28
252,16
86 175,99

Dotácie poskytnuté n.o. rok 2015
Inštitúcia
Poskytnuý
Náklady v členení
príspevok
Mzdy
Služby Nájom Materiál Energie Cestovné
a poistenie
KSK Košice
20 924,85 15 947,03 1690,61 1008,16
341,80 1856,04
81,21
ÚPSVaR
Košice
–
21 979,30 18 376,17 1798,53
54,86
768,60 383,50
597,64
výchovné
opatrenia
ÚPSVaR
Košice
–
13 300,57 12 270,93
9,11
58,44
206,57 321,99
433,53
odborné
metódy
ÚPSVaR
SNV
–
16 529,94 14 332,24 547,80
0,00
163,25 282,04 1204,61
odborné
metódy

Ročnú účtovnú závierku overovala auditorka Ing. Dučayová a jej názor je:
Podľa môjho názoru účtovné závierka poskytuje verný a pravdivý obraz finančnej situácie
neziskovej organizácie MIESTO POD SLNKOM n.o. k 31.12.2015 a výsledku jej
hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.
Správa nezávislého audítora je súčasťou výročnej správy

