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 O nás 

  Činnosť  OZ Deti slnka je  zameraná na: 

- riešenie problémov rómskych komunít, 

- spoluţitie rómskej minority a majority, 

- zvýšenie zamestnanosti, 

- začlenenie slabých a sociálne vylúčených skupín do spoločnosti, 

- sprístupnenie ekonomických moţností sociálnych sluţieb, 

- sociálnu prevenciu, 

- sociálne poradenstvo. 

  Stručný popis organizácie 

    Občianske zdruţenie Deti slnka je dobrovoľné, nepolitické a neziskové zdruţenie občanov SR, ktorí sa  

    chcú svojou prácou podieľať na odstránení rasovej nerovnosti, podpore sociálnej spravodlivosti a na  

    podpore participatívnej demokracie. Občianske zdruţenie Deti slnka vzniklo  4. 7. 2006 .   

    Najvyšším orgánom zdruţenia je členská schôdza.  

    V marci 2008 schválilo MV SR Dodatok č. 1. k stanovám občianskeho zdruţenia Deti slnka,  

     pričom sa cieľ a činnosť OZ rozšírila o sociálne poradenstvo. Od roku 2012 sa OZ Deti slnka zameriava  

     výrazne na výkon špecializovaného sociálneho poradenstva. 

     Špecializované sociálne poradenstvo odborne zastrešuje Mgr. Katarína Kotradyová, PhD.  
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   Naším hlavným cieľom je zlepšiť sociálno-ekonomickú   

   situáciu znevýhodnených  skupín: 

-  obyvateľov v Krompachoch a blízkom okolí, predovšetkým občanov ohrozených  

 sociálnym vylúčením,  

-  občanov nachádzajúcich sa v pasci chudoby medzi ktoré patria hlavne občania po výkone trestu a  

-  závislých občanov, bezdomovcov, odchovancov z detských domovov a občanov nachádzajúci sa v  

               hmotnej a  sociálnej núdzi.  

  Pri výkone špecializovaného sociálneho poradenstva sme sa sústredili predovšetkým na  

  tieto ciele:  

 aktívne spolupracovať so sociálnymi terénnymi pracovníkmi a  vyuţívať ich informácie pri identifikácii 

cieľových skupín znevýhodnených občanov, pre účinné poskytovanie základného sociálneho 

poradenstva, špecializovaného sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácii, 

 nadviazať aktívnu a pravidelnú spoluprácu s poskytovateľmi  komplexných sociálnych sluţieb v Košickom 

samosprávnom kraji a vzájomnou konzultáciou a výmenou skúsenosti zvyšovať kvalitu a účinnosť 

poskytovaných sluţieb,  

 poskytovať  základné sociálne poradenstvo, špecializované sociálne poradenstvo pre cieľovú skupinu 

znevýhodnených občanov v rámci komplexnej činnosti sociálnych sluţieb,  z dôrazom na celú rodinu nie len 

na jednotlivca,  

 zvyšovať vzdelanostnú úroveň, pracovné zručnosti a vedomosti sociálne vylúčených skupín obyvateľov  

 zapojiť dobrovoľníkov do terénnej sociálnej práce, 

 naďalej skvalitňovať poskytované špecializované sociálne poradenstvo, 

 poskytovať odborné prednášky zamerané na začlenenie slabých a sociálne vylúčených skupín do 

spoločnosti, 

 organizovať zbierky obnoseného šatstva, 

 zamerať sa v rámci špecializovaného sociálneho poradenstva na mladých ľudí. 
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  Etický kódex, ktorým sa riadi OZ Deti slnka 

 

- Členovia OZ sa snaţia o dosiahnutie a udrţanie  vysokej úrovni profesionálnej práce. 

- Pri práci s klientom nesmie dochádzať k nedodrţaniu ľudských práv. 

- OZ sprístupňuje svoje sluţby čo najširšej verejnosti. 

- Členovia OZ rešpektujú princíp sociálnej spravodlivosti a etiky všetkej práce. 

- OZ zabezpečuje ochranu klienta a ochranu informácii. 

- V rámci poskytovania sociálneho poradenstva sa poradca snaţí čo v najväčšej miere podporovať snahu 

klienta rozhodovať o svojej budúcnosti samostatne, pričom sa snaţí neustále získavať a rozvíjať 

odborné poznatky a uplatňovať ich v praxi. 

- Pri práci s klientom nesmie dochádzať ku konfliktu záujmov.  
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Dosiahnuté výsledky za rok 2015 pri výkone sociálneho poradenstva 

           Ukazovateľ                                                                        východisková  hodnota       dosiahnutá hodnota 

Počet osôb z radov cieľových skupín, ktorí vyuţijú/vyuţívali sluţby       

špecializovaného sociálneho poradenstva v celom rozsahu dvoch rokov                     200                      213 

                                                                                                                          

Komentár:  
V roku 2015 bol počet návštev klientov špecializovaného sociálneho poradenstva v počte 424. Často sa jednalo 

o opakovaných klientov. V rámci plnenia ukazovateľov stanovených v projekte sme si stanovili, ţe počet nových 

klientov z radov cieľových skupín bude v roku 2015 v sume 100. Počet nových klientov, ktorí navštívili poradňu 

v roku 2015 bol 112 osôb. 38 klientov, ktorí navštívili poradňu špecializovaného sociálneho poradenstva bolo 

evidovaných uţ v roku 2014 a títo klienti navštevovali poradňu pravidelne počas dvoch rokov 2014/2015. 

Celkový počet klientov, ktorí navštevovali poradňu špecializovaného sociálneho poradenstva tak bol 150 

klientov.  Počet osôb z radov cieľových skupín, ktorí vyuţívali sluţby sociálneho poradenstva v priebehu dvoch 

rokov – 2014 – 2015 bol tak v súčte obidvoch rokov 213 klientov.                                                                                                                                                                                                                                                                        
Počet osôb, ktorí sa absolvovaním sluţieb špecializovaného poradenstva, vlastnou sebarealizáciou čiastočne  

začlenili/začlenia do spoločenského a verejného ţivota (získaním zamestnania, zvyšovaním vzdelania, 

získavaním pracovných zručnosti......,)                                                                            80%                  96% 

Nie u všetkých klientov, ktorí navštívili poradňu špecializovaného sociálneho poradenstva došlo k zlepšeniu ich 

postavenia, alebo stavu. Niektorí klienti poradensky proces neukončili a dvaja klienti s poradenským procesom 

nesúhlasili. V rámci plnenia ukazovateľov sme si stanovili, ţe v roku 2015 sa čiastočne začlení do 

spoločenského a verejného ţivota (získaním zamestnania, zvyšovaním vzdelania, získavaním pracovných 

zručnosti cca 80 % klientov, úplné začlenenie sme očakávali u 20 %. Predpokladaný ukazovateľ bol naplnený.  

 Počet osôb, ktorí sa absolvovaním sluţieb špecializovaného poradenstva a vlastnou sebarealizáciou 

plnohodnotne začlenili/začlenia do spoločenského a verejného ţivota (získaním zamestnania, zvyšovaním 

vzdelania, získavaním pracovných zručnosti......,)                                                          20%                 20% 

Komentár: Z celkového počtu 112 nových klientov a 38 opakovaných klientov z roku 2014 sa jedenástim  

klientom sociálneho poradenstva podarilo zamestnať, u viac ako tridsiatich klientov došlo k zlepšeniu finančnej 

situácie, v piatich prípadoch došlo k odvráteniu exekúcie, u dvadsiatich klientov bol realizovaný splátkový 

kalendár, prípadne finančný plán, ktorý prispel k zlepšeniu ţivotnej situácie. V roku 2015 sa úplne začlenilo 

a zároveň úspešne ukončilo poradenský proces tridsať klientov, niektorí klienti boli vedení ako dlhodobí, iní 

navštívili poradňu sociálneho poradenstva pri riešení svojho problému niekoľkokrát v priebehu mesiaca, kedy 

bol ich problém aktuálny.  

 Miera zvýšenia sociálnej inklúzie občanov z radov cieľovej skupiny v mieste realizácie projektu 

                                                                                                                                            14%                  14% 
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Ďalšie aktivity: 

 Účasť na zahraničných seminároch a konferenciách, ktoré boli venované chudobe, publikačná činnosť. 

  

Publikačná činnosť  štatutárneho zástupcu (s rokom vydania 2015) 

Meno, názov, vydavateľstvo, mesto, rok, ISBN, počet strán (podľa CREPČ)  

 

Možnosti pomoci občanom vyššieho veku / Katarína Kotradyová ; rec. Jozef Jurko, 

GabrielPaľa,2015. 

In: Efektívna výučba sociálnoprávnej ochrany na prahu 21. storočia / Lýdia Lešková (Editor). - 1. 

vyd. - Prešov : Michal Vaško – Vydavateľstvo, 2015. - ISBN 978-80-7165-976-1, S. 69-92. 

 

 

Sociálna práca so seniormi a zdravotne znevýhodnenými [elektronický zdroj] : Vysokoškolské 

učebné texty / Katarína Kotradyová ; rec. Jozef Bieľak, Janka Bursová, Zuzana Budayová. - 

Ruţomberok : VERBUM, 2015. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM), 107 s. - Elektronický 

dokument. - ISBN 978-80-561-0309-8. - Názov z titulnej obrazovky. - Poţiadavky na systém: 

Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika 

 

 

Characterizing the Underlying Determinant of Social Exclusion = Základné determinanty 

charakterizujúce sociálnuexklúziu/KatarínaKotradyová,2015. 

In: Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ruţomberok. - ISSN 1335-9185, Roč. 

15, č. 3 (2015), s. 29-49. 

 

 

Characterizing the Underlying Determinants of Social Exclusion = Die zugrunde liegenden 

Determinanten charakterisierende die soziale Ausgrenzung / Katarína Kotradyová, 2015. 

In: Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ruţomberok. - ISSN 1335-9185, Roč. 

15, č. 3 (2015), s. 29-49. 

 

  

 

 

Aktívna účasť na konferenciách 

Organizátor 

/inštitúcia 
Názov konferencie Dátum konania Miesto konania  

ZSF České 

Budejovice. 

Lidsképráva 

v proměnách času 

November 2015 České Budejovice  

TF Košice Efektívna výučba 

sociálno-právnej 

ochrany na prahu 21. s 

Október  2015 Košice  

 

 

 

http://ku.dawinci.sk/?fn=*recview&uid=28339&pageId=resultform&fs=6461EF762CCB45E485D9B0691AC462DB
http://ku.dawinci.sk/?fn=*recview&uid=1825&pageId=resultform&fs=6461EF762CCB45E485D9B0691AC462DB
http://ku.dawinci.sk/?fn=*recview&uid=1825&pageId=resultform&fs=6461EF762CCB45E485D9B0691AC462DB
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Ďalšie aktivity: 

  Spolupráca  s základnou organizáciou  SZTP  v Kaľave pri projektoch, zameraných na pomoc jedincom  so 

zdravotným postihnutím a poskytovanie sociálneho poradenstva pre členov zväzu.  

   Spolupráca pri organizovaní charitatívneho plesu v období Vianoc so SZTP v Kaľave. 
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  Strednodobý a dlhodobý výhľad: 

Cieľom sociálneho poradenstva v nasledujúcom roku bude eliminácia patológie, pomoc v nezávislosti, 

osobnostný rast klientov a mobilizácia “zdravých“ zdrojov prirodzeného prostredia klienta.  

V blízkej budúcnosti sa budeme snaţiť prispievať  k zlepšeniu sociálno-ekonomickej  situáciu znevýhodnených 

skupín obyvateľov v Krompachoch a okolí, predovšetkým občanov ohrozených sociálnym vylúčením a  občanov 

nachádzajúcich sa v pasci chudoby. V dlhodobom výhľade máme víziu zlepšovať komunitný rozvoj v danej 

oblasti.   

 

 V strednodobom výhľade plánujeme otvoriť ďalšie poradenské centrum v Gelnici. Z tohto dôvodu sme 

vypracovali projekt, ktorý sme predloţili VÚC v Košiciach a to v mesiaci október 2015. Za pozitívne 

povaţujeme schválenie projektu a následné rozšírenie špecializovaného sociálneho poradenstva v budúcom roku 

v meste Gelnica. V priebehu decembra 2015 prebehlo výberové konanie na obsadenie miesta špecializovaného 

sociálneho poradcu do Gelnice. Toto výberové konanie prebehlo v spolupráci s úradom práce.  

     Riziká a príležitosti 

Za hlavné riziká, ktoré môţu ovplyvniť v budúcnosti činnosť a stabilitu organizácie povaţujeme nedostatok 

finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy (toto riziko je spojené s neprimeranou závislosťou na  jednom 

finančnom zdroji), ale i zmeny v legislatíve týkajúcej sa napr. akreditácie alebo pripravovaného zoznamu 

odborných činností vykonávaných v rámci sociálnej práce. Hlavným nástrojom na zvládanie opísaných rizík je  

doplnenie nových stanov OZ Deti slnka, ktoré boli schválené na členskej schôdzi 7. 1. 2015, a ktoré sa týkajú 

rozšírenia poskytovaných sociálnych sluţieb. Nedostatok finančných prostriedkov chceme riešiť v spolupráci 

s donormi, ktorých v priebehu roka pravidelne oslovujeme.  

 

Výročná správa bola schválená na 9. zasadnutí členskej schôdze a to 31. 12. 2015 

 


