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VZNIK A ZAKLADATELIA 

Viacročná spolupráca medzi občianskym združením Dlaň a SOCIA – nadácia na podporu 

sociálnych zmien v oblasti podpory ľudí so zdravotným postihnutím, vyústila do založenia 

neziskovej organizácie ALTERNATÍVA – Centrum nezávislého života n.o. bola zaregistrovaná 

v Registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby 12.2.2016. Ako 

nezisková organizácia plánuje poskytovať všeobecne prospešné služby na riešenie 

nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého 

zdravotného stavu. Predovšetkým by chcela poskytovať špecializované poradenstvo. 

Rovnako chce podporiť ľudí pri sebarealizácii a zamestnávaní formou agentúry 

podporovaného zamestnávania. Súčasťou činnosti bude aj  organizovanie seminárov, 

školení, konferencií, prezentácií, osvetových a vedomostných podujatí a vydávanie, 

distribúcia a predaj informačných a propagačných materiálov a publikácií. 

 

 

KTO SME 

ALTERNATÍVA – Centrum nezávislého života, n. o. - je nezisková organizácia pôsobiaca 

v oblasti verejných služieb pre občanov so zdravotným postihnutím (ďalej ZP). Jej cieľom je 

podporiť vybudovanie adresného, efektívneho a variabilného systému komunitných 

sociálnych služieb pre občanov so ZP na lokálnej úrovni tak, aby sa predišlo ich 

inštitucionalizácii a podporilo sa ich právo na nezávislý život v komunite. Chce vytvoriť sieť 

komunitných služieb, ktoré budú alternatívou nielen pre bývalých klientov Domova 

sociálnych služieb Slatinka, ktorí opustili inštitúciu, ale aj ďalších občanov so ZP v meste 

Lučenec a blízkom okolí tak, aby mohli ostať žiť v rodinách a komunite. 
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PRVÝ ROK EXISTENCIE  

V roku 2016 sme realizovali tieto aktivity 

o  PODPORA ZAMESTNANIA  OBČANOV SO ZP NA TRHU PRÁCE  

Nadviazali sme spoluprácu s firmou KARTEX – VL, s.r.o, Fiľakovo, ktorej pomáhame so 

zriadením Chránenej dielne v priestoroch firmy a s prípravou občanov so ZP na výkon 

konkrétneho zamestnania. Uzatvorili sme zmluvu o vzájomnej spolupráci pri príprave 

občanov so ZP pre prácu a zamestnanie na trhu práce. V zmysle tejto zmluvy sme 

podporili 12 občanov so zdravotným postihnutím pri príprave na zamestnanie v tejto 

firme. Príprava na zamestnanie prebiehala v mesiacoch september – december 2016. 

 

 

 

 

o PRÍPRAVA DOKUMENTÁCIE K AKREDITÁCII ŠPECIALIZOVANÉHO PORADENSTVA 

Dokumentácia k akreditácii bola na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 

zaslaná začiatkom decembra 2016. 

o  PRENÁJOM PRIESTOROV PRE ČINNOSŤ ORGANIZÁCIE 

V decembri 2016 sme uzatvorili Zmluvu o nájme nebytových priestorov 

s prenajímateľom IN Network Slovakia, n.o. v zmysle ktorej sme za symbolický 

poplatok 1 Eur/1 mesiac prenajali kanceláriu v komunitnom centre 3Pé v Lučenci 
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o  PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE ČINNOSTI N.O. 

Koncom roka sme uzatvorili pracovnú zmluvu v rozsahu 40 hodín mesačne 

s riaditeľkou neziskovej organizácie. Koordinátorka dobrovoľníkov pracuje ako 

dobrovoľníčka.  

 

 

DOBROVOĽNÍCKY KONTAKTNÝ BOD  

ALTERNATÍVA, n. o. začala spolupracovať s Centrom dobrovoľníctva a stala jedným zo 

siedmich Infobodov v Banskobystrickom kraji. Poslaním Centra dobrovoľníctva je 

prostredníctvom myšlienky dobrovoľníctva zvyšovať ľudský potenciál, zlepšovať 

kvalitu života a tým prispievať k budovaniu občianskej spoločnosti. 

Ciele Centra dobrovoľníctva:  

 Získavať ľudí pre aktívnu dobrovoľnícku činnosť. 

 Zvyšovať informovanosť a záujem ľudí o dobrovoľníctvo. 

 Zvyšovať kredit dobrovoľníctva v očiach verejnosti. 

 Skvalitňovať úroveň manažmentu dobrovoľníctva v organizáciách. 
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PREHĽAD HOSPODÁRENIA  S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI V ROKU 2016  

Základne náklady spojené v chodom organizácie boli v roku 2016 zabezpečené cez 

spoluprácu na projekte s Nadáciou SOCIA a zo zmluvy s firmou KARTEX – VL, s.r.o. ktorá 

finančne participovala v oblasti zaúčania občanov so ZP pracovným zručnostiam. 

Riaditeľka aj koordinátorka dobrovoľníkov pracovali bez nároku na honorár (riaditeľka okrem 

posledného mesiaca v roku).  

Príjmy 

Príjmy za rok 2016 spolu, z toho: 7.288,51 

Vklad na účet    100,00 

Príjem za služby prípravy občanov so ZP na zamestnanie v CHD  firmy KARTEX 
– VL 

6.388,51 

Nadácia SOCIA    600,00 

Centrum dobrovoľníctva    200,00 

 

Výdaje 

Výdaje za rok 2016 spolu, z toho:  6.492,80 

Náklady refundované občanom so ZP, ktoré boli  spojené so získavaním ich 
pracovných zručností 

5.840,00 

Nájom kancelárie (1 rok)      12,00 

Dane      65,80 

Mzdy    280,60 

Poistenie    194,40 

Výber hotovosti do pokladne    100,00 

 

Zostatok na účte k 31.12.2016:  795,71 Eur. 

Pokladňa 

Výber do pokladne 100,00 

Poštovné  3,85 

Telefón – poplatok za aktiváciu 10,00 

Vyhotovenie pečiatky 15,00 

Kolky 1,50 

Zostatok k 31.12.2016 69,65 



6 

 

SPRÁVA REVÍZORKY  
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PERSONÁLNE ZLOŽENIE ORGÁNOV NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE  

PRACOVNÍCI 

Denisa Nincová /  riaditeľka 

Patrícia Kokyová / koordinátorka dobrovoľníkov 

SPRÁVNA RADA 

Mária Machajdíková / predsedkyňa Správnej rady 

Alžbeta Brozmanová Gregorová 

Oľga Sarvašová 

Ladislav Pócsa 

Roman Vrábel 

REVÍZORKA 

Alena Kelemenová 

 

 

KONTAKT 

ALTERNATÍVA – Centrum nezávislého života, n.o. 

Rúbanisko II 420/20, 984 01 Lučenec 

 

alternativa.no@gmail.com 

www.alternativacentrum.sk  

 

Za fotografie použité vo výročnej správe ďakujeme Alanovi Hyžovi a Marcelovi Jančovičovi. 

http://www.alternativacentrum.sk/

