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KTO SME

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.
ALTERNATÍVA – CENTRUM NEZÁVISLÉHO ŽIVOTA, N. O. -

ÚVOD

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.
Od roku 2017 máme akreditáciu na poskytovanie služieb Agentúry podporovaného
zamestnávania.
V roku 2018 bolo pre našu organizáciu najvýznamnejšou udalosťou začiatok projektu:
Tranzitný program „Zo školy do života“. Tento projekt realizuje SOCIA – Nadácia na podporu
sociálnych zmien a my sme ich partner v banskobystrickom samosprávnom kraji. Projekt
finančne podporuje Nadácia VELUX z Dánska.
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DOBROVOĽNÍCKY KONTAKTNÝ BOD

ALTERNATÍVA, n. o. pokračovala v spolupráci s Centrom dobrovoľníctva ako jeden 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.

V ROKU 2017 SA ZREALIZOVALI TIETO DOBROVOĽNÍCKE AKTIVITY:

Dňa 7.4.2018 sme zorganizovali stretnutie v tvorivej dielni, kde klienti DSS Slatinka a
dobrovoľníci sa učili pliesť košíky z pedigu.
Dňa 19.9.2018 sme sa v spolupráci s Občianskym združením Dlaň a DSS Slatinka zapojili do
Týždňa dobrovoľníctva aktivitou „Pripoj sa k nám“. Oslovili sme mladých ľudí z Pedagogickej
a sociálnej akadémie (PaSA), žiakov Odborného učilišťa internátneho (OUI) a urobili sme výlet
do blízkej obce Divín, kde sme navštívili hrad Divín, renesančný kaštieľ, galériu aj múzeum.
Prispeli sme k očisteniu okolia hradu vyzbieraním odpadkov.
6.11.2018 sme sa s pedagogičkou z PaSA, ktorá sa na škole venuje mladým študentom
s ambíciou dobrovoľníčiť, zúčastnili na Lunchseminári v Banskej Bystrici s témou: Nové trendy
v dobrovoľníctve.
Dňa 21.11.2018 sme v spolupráci s DSS Slatinka a Komunitným centrom 3Pé organizovali
stretnutie, kde boli pozvaní študenti stredných škôl, ktoré sa v meste nachádzajú, rôzne
organizácie ako klub dôchodcov, komunitné centrá z okolitých obcí. Pre mladých študentov
bola zaujímavá informácia o DobroApke, vďaka ktorej získajú dôveryhodné informácie o
jednotlivých organizáciách o ich programoch pre dobrovoľníkov ako aj o možnosti vycestovať
a dobrovoľníčiť v zahraničí.
28.11.2018 a 5.12.2018 sme realizovali predvianočné stretnutie v tvorivej dielni, kde sme
piekli a zdobili vianočné medovníky a v rámci neformálnych rozhovorov sme sa snažili
inšpirovať mladých študentov, aby sa zapájali do aktivít v rámci dobrovoľníctva, má to význam
pre organizácie ale aj pre nich samotných.
Reagovali sme aj na výzvu Centra dobrovoľníctva – ocenenie „Srdce na dlani“, dobrovoľník,
dobrovoľníčka roka a nominovali sme dobrovoľníčku, ktorá s organizáciou spolupracuje už od
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roku 2012. Naša nominácia bola úspešná a pani Danka Šuleková si 7.12.2018 bola prevziať
ocenenie aj s Jarkom Koledom.
22.11.2018 sa v drevárskom a lesníckom múzeu vo Zvolene konala vernisáž výtvarných prác
ľudí so zdravotným znevýhodnením, kde si Jarko bol prevziať cenu za maľbu pre jednotlivcov:
Moja krajina snov. 23. ročník prehliadky prác ľudí s mentálnym postihnutím organizovalo
ZPMP v SR. Jarko vďaka dobrovoľníčke, ktoré ho sprevádza do výtvarnej školy, mu vytvorila
bezpečné prostredie, kde môže rozvíjať svoj talent.

SKUPINA SEBAOBHAJCOV

14.-16.11.2018 sme sa zúčastnili medzinárodnej konferencie v Madride, Idea 12. Emil Horváth,
sebaobhajca, ktorý bol s nami, získaval nové informácie. Prvý raz vo svojom živote letel a splnil
sa mu sem.
26.-27.11.2018 sme sa zúčastnili na 2. národnej konferencii v Prahe o službe „Podpora
samostatného bývania (PBS)“. Konferencie sa zúčastnili traja sebaobhajcovia z DSS Slatinka:
Monika, Bohuš a Emil. Téma konferencie bola pre nás veľmi prospešná, získali informácie od
ľudí ktorí v PSB žijú, aké majú možnosti, aké majú skúsenosti s prácou, ako sa im žije bez práce.
Ako nezisková organizácia, ktorá pracuje aj s cieľovou skupinou mladých ľudí, sme boli
oslovený na spoluprácu na projekte: Zvyšovanie informovanosti a participácie občanov vo
verejných politikách zameraných na deti a mladých ľudí na samosprávnej úrovni. Realizátor
projektu je Nadácia pre deti Slovenska. V dňoch 22. a 23. novembra sme mali workshop aj
tréningy ako viesť fokusové skupiny s mladými ľuďmi s cieľom mapovania potrieb detí a
mladých v meste. Ďalšie stretnutie budeme realizovať až v januári 2019 za účasti mladých ľudí
zo OUI a zo Zariadenia podporovaného bývania Fiľakovo.

ZAMESTNÁVANIE

V rámci činnosti Agentúry podporovaného zamestnávania sme našim klientom
sprostredkovali niekoľko pracovných možností v spolupráci s jazdeckým klubom Horses vo
Fiľakove, s ktorým sme začali spolupracovať už v roku 2017. Vďaka dobrým vzťahom naša
spolupráca pokračovala. Klienti dostali príležitosť získavať nové a upevňovať už nadobudnuté
pracovné zručnosti potrebné pri práci s domácimi zvieratami a s prácami potrebnými na
poľnohospodárskej farme.
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TRANZITNÝ PROGRAM „ZO ŠKOLY DO ŽIVOTA“

Mladí ľudia dokážu využívať svoje schopnosti a zručnosti, túžia po sebarealizácii. Platí to nielen
v súkromnej oblasti, ale aj v rámci pracovného uplatnenia. Dôležité je podporné prostredie,
aby pri hľadaní prvej práce, zabezpečenie si bývania a sociálnych kontaktov zvládli aj mladí
ľudia, ktorí majú nejaké znevýhodnenie, prípadne nemôžu rátať s podporným prostredím či už
vlastnej rodiny, detského domova a podobne. Prečo je dôležitá snaha o ich začlenenie?
Pretože sa ocitnú v podpornom prostredí a vzťahoch v období, kedy ide o kľúčové začlenenie,
zvládnutie prechodu do pracovného života, zvládnutie samostatného života so všetkými
potrebnými zručnosťami pre bežný pracovný aj osobný život v prostredí, v ktorom sa
nachádza.
Program sa zameria na prechod zo vzdelávacieho systému do pracovného života, čím chce
predchádzať aj dlhodobej nezamestnanosti ťažko zamestnateľných mladých ľudí, absolventov
učilíšť či špeciálnych internátnych škôl. Dôsledkom môže byť zníženie odkázanosti na sociálne
dávky a prechod skôr ku kombinácií poberania invalidného dôchodku (ľudia s ťažkým
zdravotným postihnutím) a čiastočných či úplných pracovných úväzkov. Snažíme sa o podporu
vo fungovaní mladých ľudí v silnejších sociálnych vzťahoch a zodpovednosti za vlastný život a
prostredie, v ktorom žijú.
Pre mladých ľudí s postihnutím budeme zabezpečovať podporu pri hľadaní práce či ich
začleňovanie do komunity. Získavajú prvé pracovné skúsenosti a cielene budeme rozvíjať
sociálne zručnosti. Podporu ponúkneme aj v rozvoji ďalších oblastí potrebných pre samostatný
život ako je hospodárenie s peniazmi, voľnočasové aktivity, cestovanie a medziľudské vzťahy.
Projekt sme začali realizovať v septembri a októbri 2018 v Banskobystrickom kraji (najmä
Banská Bystrica, Brezno, Lučenec a ich okolie). Prostredníctvom individuálnej podpory
mladých študentov s viacnásobným znevýhodnením im umožníme prechod do života a práce.
Ku koncu roka 2018 sme mali uzatvorenú spoluprácu so školami v Brezne, Valaskej, Lučenci
a Banskej Bystrici, 25 podpísaných zmlúv s klientmi, ktorým môžeme poskytnúť podporu, 9
tesne pred podpisom, a 24 potencionálnych mladých ľudí.
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PREHĽAD HOSPODÁRENIA S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI V ROKU 2018

Základne náklady spojené v chodom organizácie boli v roku 2018 zabezpečené najmä cez
spoluprácu na projekte s Nadáciou SOCIA.
Príjmy
Príjmy od 1.1.2018 do 31.12.2018:

33 793

Iné ostatné výnosy
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Prijaté príspevky od iných organizácií

33 786

Výdaje
Výdaje od 1.1.2018 do 31.12.2018

34 104

Spotreba materiálu

167

Cestovné

788

Ostatné služby

6 017

Mzdové náklady

19 537

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
Zákonné sociálne náklady

Zostatok na účte k 31.12.2018:

6 877
718

1 510 Eur
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SPRÁVA REVÍZORKY
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PERSONÁLNE ZLOŽENIE ORGÁNOV NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE
PRACOVNÍCI

Denisa Nincová / riaditeľka do apríla 2018
Žaneta Kučerová / riaditeľka od apríla 2018
Banská Bystrica: Jana Mojšová, Lucia Sujová
Brezno: Lucia Baboľová, Dominika Černeková, Ingrid Horváthová
Lučenec: Veronika Hatvaniová, Miroslava Lacová, Ivana Šufliarska

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.
alternativa.no@gmail.com
www.alternativacentrum.sk

Za fotografie použité vo výročnej správe ďakujeme Alanovi Hyžovi.
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