Výročná správa OZ Deti slnka za rok 20181
O nás
Činnosť OZ Deti slnka je zameraná na

- riešenie problémov rómskych komunít,
- spolužitie rómskej minority a majority,
- zvýšenie zamestnanosti,
- začlenenie slabých a sociálne vylúčených skupín do spoločnosti,
- sprístupnenie ekonomických možností sociálnych služieb,
- sociálnu prevenciu,
- sociálne poradenstvo,
- sociálne služby.
Občianske združenie Deti slnka je dobrovoľné, nepolitické a neziskové združenie občanov SR,
ktorí sa chcú svojou prácou podieľať na odstránení rasovej nerovnosti, podpore sociálnej
spravodlivosti a na podpore participatívnej demokracie. Občianske združenie Deti slnka
vzniklo 4. 7. 2006. Najvyšším orgánom združenia je členská schôdza.
V marci 2008 schválilo MV SR Dodatok č. 1. k stanovám občianskeho združenia 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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Výkon špecializovaného sociálneho poradenstva je OZ Deti slnka zabezpečovaný od roku 2016
v dvoch poradniach špecializovaného sociálneho poradenstva, ktoré sú financované v rámci
KSK.
Krompachy
Špecializované sociálne poradenstvo realizujeme v prenajatých priestoroch Slovenskej pošty
na ul. Poštová 1123 v Krompachoch . K dispozícii máme miestnosť o výmere 30 m2 a
miestnosti určené na hygienu. Kancelária na výkon špecializovaného sociálneho poradenstva
je vybavená potrebnou počítačovou technikou, pričom PC je pripojený na server, tlačiarňou a
didaktickou tabuľou. V našom OZ pracuje jeden zamestnanec, ktorý je odborne kvalifikovaný
na výkon špecializovaného sociálneho poradenstva.
Gelnica
Špecializované sociálne poradenstvo sa v Gelnici vykonáva na ul. Športová 14, ide
o miestnosť o rozmeroch 20 m2, miestnosť je plne vybavená a má aj miestnosť určenú na
hygienu. Poradenstvo zabezpečuje jedna pracovníčka s vysokoškolským vzdelaním I. stupňa v
odbore sociálna práca.
Naším hlavným cieľom je zlepšiť sociálno-ekonomickú situáciu znevýhodnených skupín
obyvateľov v okolí Krompách a v okolí Gelnice. V roku 2016 sme získali rozšírenú
akreditáciu na tieto cieľové skupiny:








Osoby, ktoré nemajú zabezpečené základné životné podmienky na uspokojenie
životných potrieb;
Osoby, na ktorých je páchané násilie alebo sú ohrozené domácim násilím;
Osoby, ktoré sú dlhodobo nezamestnané;
Osoby s nádorovým ochorením alebo osoby s iným závažným zdravotným postihnutím;
Osobám po výkone odňatia trestu slobody;
Osobám drogovo závislým;
Odchovanci z detských domovoch.

MPSVR sekcia sociálnej a rodinnej politiky predĺžila OZ Deti slnka v roku 2017
akreditáciu na odbornú činnosť špecializované sociálne poradenstvo udelením
rozhodnutia ministerstva č. s. 20805/2016-M_OSS a č.z. 49837/2016 zo dňa 5. 12. 2016
o dva roky.
Pri výkone špecializovaného sociálneho poradenstva sme sa v roku 2018 sústredili
predovšetkým na tieto ciele:
aktívne spolupracovať so sociálnymi terénnymi pracovníkmi,
poskytovať základné sociálne poradenstvo, špecializované sociálne poradenstvo pre
cieľovú skupinu;
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.
Etický kódex, ktorým sa riadi OZ Deti slnka








Členovia OZ sa snažia o dosiahnutie a udržanie vysokej úrovni profesionálnej práce.
Pri práci s klientom nesmie dochádzať k nedodržaniu ľudských práv.
OZ sprístupňuje svoje služby 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 snaží čo v najväčšej miere
podporovať snahu klienta rozhodovať o svojej budúcnosti samostatne, pričom sa snaží
neustále získavať a rozvíjať odborné poznatky a uplatňovať ich v praxi.
Pri práci s klientom nesmie dochádzať ku konfliktu záujmov.

Iné projekty a aktivity OZ Deti slnka v roku 2018

-

OZ Deti slnka sa v roku 2018 na základe akreditácie MPSVR začalo intenzívne
v rámci poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva venovať práci
s klientmi, ktorí majú nádorové ochorenie alebo iné zdravotné postihnutie. Od
januára 2018 sa pracovníci špecializovaného sociálneho poradenstva venujú tejto
problematike obšírnejšie a vytvorili sa dve Centrá na podporu onkologických
pacientov v Krompachoch a v Gelnici.

-

29. mája 2018 sa pracovníčky poskytujúce špecializované sociálne poradenstvo
v Gelnici a v Krompachoch zúčastnili odbornej konferencie – Zvyšovanie
kompetencií a aktivizácia osôb ohrozených nezamestnanosťou. Konferenciu
organizovalo Miesto pod slnkom n.o.

-

7. 7. 2018 sa pracovníčka poskytujúca špecializované sociálne poradenstvo
zúčastnila na členskej schôdzi SZTP v Kaľave a predniesla rozsiahly príspevok na
tému onkologických ochorení a tému kompenzačných dávok, nakoľko došlo
k zmene zákona.

-

V októbri 2018 vyšla v Krompašskom spravodajcovi správa o poskytovaní
špecializovaného sociálneho poradenstva.

-

10. 9. 2018 bola v Gelnici pracovníčkou špecializovaného sociálneho poradenstva
realizovaná prednáška pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

-

Následne boli do konca roka 2018 realizované ďalšie tri prednášky, ktoré sa týkali
prevencie drogovej závislosti u mladistvých na stredných školách v Gelnici.

-

V roku 2018 bola pod hlavičkou OZ Deti slnka bola vydaná pracovníčkou Mgr.
Katarínou Kotradyovou, PhD., odborná publikácia, ktorú uverejnil časopis
Prohuman pod názvom - Súčasné spoločenské dilemy súvisiace s legalizáciou
eutanázie v krajinách Západnej Európy, Austrálie a USA.

-

V roku 2018 uverejnilo rádio Regina rozhovor s profesorkou Žiakovou, ktorá
vyzdvihla prácu OZ Deti slnka v oblasti poskytovania špecializovaného sociálneho
poradenstva na úseku práce s onkologickými pacientmi.

-

Pracovníčka poskytujúca špecializované sociálne poradenstvo v Gelnici pani Bc.
Gabriela Gabríková sa zúčastnila v roku 2018 kurzu na zvládanie stresových
situácii.

-

OZ Deti slnka zároveň nadviazalo v roku 2018 spoluprácu s ADOS v Gelnici.

-

MV SR v roku 2018 zaradilo OZ Deti slnka do zoznamu subjektov, ktoré
pomáhajú obetiam trestných činov. Následne bolo OZ Deti slnka počas celého roku
2018 poverené zastupovaním obetí trestných a to uznesením okresných súdov. Boli
sme predvolávaní na výsluchy a náročnosť tejto práce spočívala aj vo zvýšenej
administratívnej činnosti, týkajúcej sa hlavne preberania a evidovania pošty.

-

V roku 2018 bolo naše OZ Deti slnka zaradené medzi subjekty spolupracujúce na
ochrane detí pred násilím v rámci okresu Gelnica a Spišská Nová Ves. Počas celého
roka sme sa pravidelne zúčastňovali koordinačných stretnutí subjektov
participujúcich na ochrane detí pred násilím.

Dosiahnuté výsledky za rok 2018 pri výkone špecializovaného sociálneho poradenstva
v Krompachoch a v Gelnici
Prínos pre cieľové skupiny:
Prínos poradenského procesu vidíme predovšetkým v tom, že jedinci, ktorí navštívili poradňu
sociálneho poradenstva sa sociálne aktivizujú a mobilizujú svoj vnútorný potenciál. Vzhľadom
na veľkú nezamestnanosť v okolí Krompách dochádza aj k samovraždám, preto si myslíme, že
sociálne poradenstvo, ktoré poskytujeme je aj prevenciou samovrážd a prevenciou nárastu
sociálno-patologických javov v danej oblasti. Sociálne poradenstvo vo veľkej miere prispieva
k znižovaniu sociálnej exklúzie marginalizovaných skupín. Sociálne poradenstvo
v Krompachoch je poskytované ambulantnou ale aj terénnou formou, čo umožňuje komplexnú
bio-psycho-sociálnu starostlivosť o človeka. Terénna forma sociálneho poradenstva je okrem
nevyhnutných kontaktov s kompetentnými osobami, bez ktorých nie je možné daný prípad
vyriešiť, realizovaná aj návštevami v rodine, predovšetkým v prípadoch keď ide o krízovú
intervenciu alebo v prípadoch pretrvávajúcich rodinných problémov, ktoré majú svoje korene
v nepriaznivej sociálnej situácii. Prínos poradenského procesu vidíme predovšetkým v tom,
že jedinci, ktorí navštívili poradňu sociálneho poradenstva sa sociálne aktivizujú
a mobilizujú svoj vnútorný potenciál. Za významné výsledky považujeme zníženie

emocionálneho napätia obyvateľov v Krompachoch a blízkom okolí, zastavenie mnohých
exekúcii, schválenie splátkových kalendárov, poskytnutie informácii rôzneho charakteru,
odsúhlasenie kompenzačných dávok, odpustenie súdnych poplatkov, modelácia postoja
k drogám a rasovým prejavom, zníženie domáceho násilia, zamestnanie sa, zmobilizovanie
vnútorných síl, odblokovanie účtov, zníženie sociálneho napätia v rodinách, zlepšenie finančnej
situácie, zmiernenie sociálnej núdze, zlepšenie postavenie v spoločnosti, modelácia postojov
k spoločnosti a k rodinným príslušníkom, mobilizácia vnútorných síl a zdravého potencionálu.
Plnenie merateľných ukazovateľov za rok 2018 v Krompachoch
Ukazovateľ

východisková
hodnota (2019)

dosiahnutá
hodnota

1.

FO so zdrav. postih.

100

91

2.

Člen rodiny vo VTOS

20

16

3.

Odídenci z DD

20

0

4.

FO ohrozené správ.

10

49

5.

FO nemajú uspok. ZŽP

80

129

6.

Dlhodobo nezamest.

100

61

7.

FO ohrozené drogami

120

33

450

379

Spolu:

Plnenie merateľných ukazovateľov za rok 2018 v Gelnici
Ukazovateľ

1.

FO so zdrav. Postihnutím

2.

východisková

dosiahnutá

hodnota

hodnota

100

75

Člen rodiny VTOS

20

20

3.

Odídenci z DD

20

0

4.

FO ohrozené správaním

10

7

5.

FO nemajú uspokojené ZŽP

80

80

6.

Dlhodobo nezamestnaný

100

60

7.

FO ohrozené drogami

120

80

450

322

Spolu :

Výkon špecializovaného sociálneho poradenstva bol finančne podporený VÚC Košice
a to vo výške 33 037,50 eur/3 705 hod. Výsledná hodnota je na hod. poskytovaného
špecializovaného poradenstva je 8,81 eur/hod.
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 snažiť prispievať k zlepšeniu sociálno-ekonomickej situáciu
znevýhodnených skupín obyvateľov v Krompachoch, Gelnici 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 a naďalej pracovať s klientmi
s ťažkým zdravotným postihnutím.

Riziká a príležitosti
Za hlavné riziká, ktoré môžu ovplyvniť v budúcnosti činnosť a stabilitu organizácie
považujeme 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. Nedostatok finančných prostriedkov chceme riešiť v spolupráci s donormi,
ktorých v priebehu roka pravidelne oslovujeme.
Obsah výročnej správy bol schválený na 11. zasadnutí členskej schôdze a to 31. 12. 2018.
Vypracovala Mgr. Katarína Kotradyová, PhD. – štatutárny zástupca OZ Deti slnka

