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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. 

 

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.  

V roku 2017 sa nám podarilo získať akreditáciu MPSVR SR na špecializované sociálneho 

poradenstvo (13. 2. 2017) a neskôr aj akreditáciu na poskytovanie služieb Agentúry 

podporovaného zamestnávania (16. 8. 2017) 

Takto sa nám podarilo napĺňať naše ciele, keď sme ako nezisková organizácia plánovali 

poskytovať všeobecne prospešné služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu 

ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu. Predovšetkým sme 

chceli poskytovať špecializované poradenstvo a podporovať ľudí pri sebarealizácii 

a zamestnávaní formou agentúry podporovaného zamestnávania. Sme radi, že sa nám tieto 

ciele pomaly darilo v roku 2017 napĺňať. 
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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: 

OBJATIE TÓNOV 

20. januára 2017 sme sa zúčastnili Benefičného koncertu s názvom Objatie tónov v 

Leviciach. 

Občianske združenie ostrov a Občianske združenie Milan Štefánik si pripravili program 

pre osoby so zdravotným znevýhodnením, z ktorého sme sa veľmi tešili. Vystúpila 

slovenská hudobná skupina Polemic, folklórny súbor SĽUK a známa americká kapela 

Earth Wind & Fire pod vedením AL Mc Kay’s. 

Na koncerte pre našich klientov sa zúčastnili siedmi dobrovoľníci z PaSA v Lučenci. 

DISKUSIA O DOBROVOĽNÍCTVE  

Dna 8.3.2017 sme so študentmi Pedagogickej a sociálnej akadémie v Lučenci 

diskutovali o dobrovoľníctve, o tom čo okolo nás funguje a čo nefunguje a kde všade 

sa zíde pomoc dobrovoľníkov. Na tejto diskusie sa zúčastnilo 42 študentov. 

SVETOVÝ DEŇ ĽUDÍ S DOWNOVÝM SYNDRÓMOM – KAMPAŇ  

21. marca na svetový deň Downovho syndrómu sme zrealizovali hromadné fotenie na 

mestskom futbalovom štadióne a podporilo ju vyše 100 ľudí z organizácií, škôl, alebo 

jednotlivci z okolia mesta. Na tejto akcii sa zúčastnili piati dobrovoľníci, ktorí pomáhali 

pri organizovaní a podpisovaní prezenčných listín.  

STRETNUTIE SKUPINY DOBROVOĽNÍKOV  

Pre študentov Pedagogickej a Sociálnej Akadémie sme si  pripravili stretnutie, kde sme 

im predstavili naše plány a projekty, do ktorých sa môžu zapojiť. Tiež sme sa s nimi 

spoznávali a aj na tomto stretnutí sa zúčastnili V. Matej a M. Machajdíková.  
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SEMINÁR O DOBROVOĽNÍCTVE 

Pedagogická a Sociálna Akadémia v Lučenci, trieda 3. B v čase od 9:00 do 12:00. 

Rozhovor s dlhoročným dobrovoľníkom, aktivity v skupinách zamerané na oblasti 

dobrovoľníctva.  

„TÝŽDEŇ DOBROVOĽNÍCTVA“  

16. – 22. 9. S dobrovoľníkmi sme počas týždňa dobrovoľníctva chodili venčiť psov do 

mestského útulku pre zvieratá. Kvôli zlému počasiu to bolo možné zrealizovať len dva 

krát v týždni. A zapojili sa väčšinou študenti so strednej Pedagogickej školy v Lučenci.  

KONFERENCIA KOMPETENTNÍ V DOBROVOĽNÍCTVE  

Začiatkom roka sa naši pracovníci a dobrovoľník/člen správnej rady Roman Vrábel 

zúčastnili konferencie Kompetentní v živote, ktorú organizovala Platforma 

dobrovoľníckych centier a organizácií. 

 

PROJEKT "VRÁŤME ŽIVOT ZABUDNUTÉMU PARKU"  

Sme zrealizovali aj s pomocou dobrovoľníkov, väčšinou išlo ľudí z mesta, ktorí mali záujem 

nezištne pomôcť. V tomto projekte išlo o pripomenutie chátrajúceho kaštieľa a areál na Dolnej 

Slatinka pri Lučenci, kde boli kedysi umiestňovaní ľudia s mentálnym postihnutím. Cieľom bolo 

toto miesto zveľadiť a pripraviť na spoločné letné dni so širokou verejnosťou. 26. a 27. sme 

spolu s našimi dobrovoľníkmi zveľadili kaštieľ a areál v Dolnej Slatinke. Robotu sme si 

spríjemnili dobrou náladou a chutným občerstvením. Spoločnými silami sme vracali zabudnuté 

čaro historickému parku na Dolnej Slatinke. Tento park bol donedávna miestom izolácie, v 

ktorej žili ľudia so zdravotným postihnutím. S podporou dm-drogerie markt  a dobrovoľníkmi, 

ktorých sa v parku za tri dni spoločnej práce vystriedalo 82 sa tento park môže znovu stať tým 

čím bol dakedy. Príjemným miestom pre všetkých. 

Projekt "Vráťme život zabudnutému parku" sme úspešne ukončili 8. 9. v parku na Dolnej 

Slatinke. Strávili sme príjemný deň s našimi klientmi, ale aj širokou verejnosťou v sprievode 

rôznych aktivít. Jazda na koni, výtvarné techniky, pavučinové tkanie, pletenie náramkov 

priateľstva, modelovanie z hliny, bylinková čajovňa, lukostreľba, hra na bongá, cvičenie jogy a 

podobné aktivity zaujali všetkých návštevníkov. Hlavná myšlienka letného dňa "Dreams" 

vyvrcholila podvečerným čítaním histórie kaštieľa, ktoré vyvolalo veľmi pozitívne ohlasy. 

 

PROJEKT ARTETERAPIA  

Tento projekt sme začali realizovať 8. júna a trvá ešte do dnes. Pod vedením vyškolenej 

arteterapeutky M. S. Lacovej. Projekt bol zameraný na zlepšenie komunikácie a 

sebavyjadrenia ľudí s mentálnym postihnutím prostredníctvom výtvarného umenia. Išlo 
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prevažne o tvorbu z hliny a modelovanie zo šamotovej hliny. Konkrétne išlo o šiestich klientov 

DSS Slatinky, ale počas trvania „krúžku“ sa zapájalo množstvo ďalších klientov a 

dobrovoľníkov. Dobrovoľníci pomáhali s prípravou a so samotným priebehom stretnutí. Tento 

„krúžok“ sme zavŕšili spoločným dňom a nocou z piatka na sobotu 1. - 2. sept. na Zelenom 

Mlyne v Ožďanoch. Zapojili sa aj ľudia z miestnej obce, ale aj z mesta Lučenec.  

 

SKUPINA SEBAOBHAJCOV  

STRETNUTIE SKUPINY SEBAOBHAJCOV 

6. apríla sme mali stretnutie so skupinou sebaobhajcov, kde sme sa venovali téme 

sebaobhajoba a právna spôsobilosť. Zúčastnilo sa ho 15 klientov DSS Slatinka a k nim 

sa pridal Vladislav Matej - riaditeľ nadácie SOCIA a Mária Machajdíková.  

Na jar sme priebežne sme pripravovali pár sebaobhajcov na ich prezentáciu na 

medzinárodnej konferencii v Prahe Inclusion Europe. Maťo a Rózka hovorili o svojom 

vzťahu, uvažovaní o manželstve a problémoch, ktoré im v tom bránia.  

VOĽBY 2017 

Voľby do VÚC boli prvé, ktorých sa mohli zúčastniť aj naši sebaobhajcovia. Preto sme 

pre nich koncom októbra pripravili seminár. Stretnutie bolo zamerané na prípravu na 

voľby do BBSK. Toto stretnutie viedla Soňa Holúbková, Ján Kerecman a Marián Čuraj z 

Nadácie Krajina harmónie v Žiline.  

 

ZAMESTNÁVANIE  

V rámci činnosti Agentúry podporovaného zamestnávania sme našim klientom 

sprostredkovali niekoľko pracovných skúseností v spolupráci s firmou Obedience. Vyrábali 

vzorkovníky a maľovali kvádre, ktoré sa stali súčasťou interiéru showroomu firmy v Bratislave. 

Spoločne s obyvateľmi DSS Slatinka sa zapojili do grantovej výzvy nadácie Volkswagen Slovakia 

v rámci ktorej bol podporený aj náš projekt s názvom Hobby ako práca. Cieľovou skupinou boli 

mladí ľudia so zdravotným postihnutím ktorí do 19 rokov žili v detskom domove. Vďaka 

projektu dostali možnosť získať nové pracovné skúsenosti a zručnosti v starostlivosti o kone, 

získavali nové vedomosti ako sa o zvieratá starať a odmenou im boli aj hodiny jazdenia. Projekt 

sa realizoval v mesiacoch október až december 2017 v spolupráci s jazdeckým klubom Horses 

vo Fiľakove. Mladí ľudia si vytvorili nové kamarátske vzťahy s inými členmi jazdeckého klubu, 

vďaka čomu sa učia svoj voľný čas tráviť zmysluplne. 
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NÁJOM NOVÝCH PRIESTOROV 

Počas leta sme zmenili adresu – Jókaiho č. 1, 984 03 Lučenec. Túto zmenu si vyžiadala potreba 

bezbariérových priestorov. 

PREHĽAD HOSPODÁRENIA  S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI V ROKU 2017 

Základne náklady spojené v chodom organizácie boli v roku 2017 zabezpečené cez spoluprácu 

na projekte s Nadáciou SOCIA a zo zmluvy s firmou Obedience, s.r.o. ktorá finančne 

participovala v oblasti zaúčania občanov so ZP pracovným zručnostiam. 

 

ÚČET: Stav na účte k 1.1.2017:    795,71 Eur 

Príjmy 

Príjmy od 1.1.2017 do 31.12.2017:     8.076,06 

Nadácia SOCIA     4.068,39    

Sociálna poisťovňa - vyrovnanie             6,92 

Obedience - zákazka     3.150,75 

Centrum dobrovoľníctva        150,00 

Projekt  VW        700,00 

 

Výdaje 

Výdaje od 1.1.2017 do 31.12.2017     8.903,85  

Poplatky za telefón        217,70 

Mzdy     1.697,63 

Odvody     1.574,21 

Výber hotovosti do pokladne     2.366,00 

Stravovanie klienti        445,51 

Režijné náklady spojené s prenájmom kancelárie        159,50 

Nájom priestorov     1.100,00 

Poplatok za registráciu APZ        100,00 

Projekt VW     1.034,10 

Dobrovoľnícke aktivity        150,00 

Vrátenie preplatku – Nadácia Socia           
59,20 

Zostatok na účte k 31.12.2017:         630,36Eur 
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POKLADŇA – Stav v pokladni k 1.1.2017:     69,65 Eur 

Príjmy do pokladne od 1.1.2017 do 31.12.2017    2.366,00 

Výdaje od 1.1.2017 do 31.12.2017    2 .435,35 

Poštovné           12,50 

Občerstvenie – stretnutie dobrovoľníkov             5,65 

Poplatky – výpisy,osvedčnia...             6,90 

Náklady spojené svýkonom dobrovoľníckej činnosti        503,20 

Náklady spojené so získavaním pracovných zručností klientov     1.892,80 

Cestovné náklady         14,30            

Zostatok k 31.12.2017             0,30 
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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. 

alternativa.no@gmail.com 

www.alternativacentrum.sk  

 

 

 

 

 

 

 

Za fotografie použité vo výročnej správe ďakujeme Alanovi Hyžovi.  

http://www.alternativacentrum.sk/

