VÝROČNÁ SPRÁVA

ALTERNATÍVA
CENTRUM NEZÁVISLÉHO ŽIVOTA, N. O.
2019

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.
V roku 2019 sme začali prípravy, aby sa mohla poskytovať nová sociálna služba – služba
včasnej intervencie.
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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:

16. 09. 2019 - Týždeň dobrovoľníctva
Dobrovoľníci a klienti DSS Slatinka a organizácie Alternatíva n.o., DSS Slatinka, OZ Dlaň,
Centrum 3Pé a Stredná odborná škola pedagogická sa zúčastnili turistiky na hrad Šomoška. Za
odmenu si opiekli špekačky a nezabudli ani na životné prostredie, kde počas turistiky na hrad
zbierali predmety, ktoré do lesa a na turistický chodník nepatria.
18. a 25. 10. 2019 - Stretnutia pre dobrovoľníkov
Alternatíva n.o., DSS Slatinka a Komunitné centrum 3Pé sme zorganizovali stretnutie so
študentmi druhého ročníka SOŠ Pedagogickej s témou: Dobrovoľníctvo a príklady dobrej
praxe. Stretnutie sa uskutočnilo na pôde školy. Študenti boli veľmi aktívni, zaujímali sa o naše
cieľové skupiny - ľudí so zdravotným znevýhodnením a dohodli sme sa aj na ďalšom stretnutí.
25.10.2019 Sme zorganizovali druhé stretnutie s mladými študentmi SOŠ Pedagogickej. Stretli
sme sa v priestoroch komunitného centra 3Pé a stretnutia sa zúčastnili aj klienti DSS Slatinka.
Porozprávali sme sa o rôznych možnostiach a spôsoboch ako dobrovoľníčiť v zariadeniach
sociálnych služieb. Študenti ocenili prítomnosť klientov so zdravotným znevýhodnením,
zoznámili sa, porozprávali sa s nimi, zaspievali si a navrhli rôzne možnosti ďalších stretnutí a
ďalších aktivít.
11. 12. 2019 – Workshop o dobrovoľníctve
Študenti SOŠ Pedagogickej prejavili záujem o problematiku dobrovoľníctva. V rámci 150
výročia založenia školy sa v triedach realizovali rôzne workschopy. Workschop o
dobrovoľníctve a potrebách komunity, kde mladí študenti žujú, viedla skúsená aktívna
dobrovoľníčka z Centra Dobrovoľníctva v Banskej Bystrici Lucia Rossová.
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Jeseň 2019 – zapájanie ľudí so zdravotným postihnutím do dobrovoľníckych aktivít
Počas jesene sme vyhľadávali príležitosti ako zapojiť našich klientov z DSS Slatinka do
komunitných dobrovoľníckych aktivitách. 07. 09. sa revitalizácie Malinovského dvora zúčastnili
Jarko Koleda, Zoltán Horvát a Mirka Lacová, ako dobrovoľníci pri pomocných prácach,
vysekávanie starých suchých drevín, hádzanie na kopu. Potom v rámci dvoch brigád aj
okrášľovania židovského cintorína v Lučenci sa tiež pridali Ján Debnár, Jarko Koleda, Zoli
Horvát a Mirka Lacová.
Výtvarné aktivity
Využívame to, že naša pracovníčka Mirka Lacová je arteterapeutkou a tak sa podarilo
vypracovať sme projekty na tvorbu individuálnych plánov: EPIC – festival sociálnych inovácií,
Nadácia SPP – Z dvora do galérie. Do projektov boli počas roka zapojení naši klienti z DSS
Slatinka: Peter Srnka, Jarko Koleda, Rózka Horváthová, Ján Debnár, kde prostredníctvom
výtvarného prejavu mali možnosť vyjadriť svoje pocity, nálady, túžby, sny.
26. 4. - CVČ Magnet LC, akcia: Jeden a milión svetov pre deti s autizmom. Na náš podnet sa
akcie zúčastnili študenti z SOŠ Pedagogickej s pani uč. Ivanou Belkovou. Mirka Lacová - viedla
workshop s hlinou, terratherapia pre zúčastnené deti a ich rodičov.
31. 5. - 1. 6. – Prepájame naše svety. Na tomto projekte sme spolupracovali s občianskym
združením D3, Betániou, n.o. a DSS Slatinka. Študenti gymnázií z Budapešti a C. S. Lewisa
Bratislava, spolu v parku s klientmi DSS Dekréta Matejovie 7, na výstave v Galérii Juliusa
Szabóova s Petrom Srnkom. Tvorenie pri kaštieli Slatinka - študenti, Peter Srnka , Rózka
Horvátová
ZPMP - Výtvarný salón 2019 – zapojenie a ocenenie Jaroslava K. za zaujímavé spracovanie
témy „ Čo by som si prial, keby som mal jedno želanie.“
09.11.2019 Galéria v Banskej Štiavnici – účasť Petra S. na vernisáži, putovná výstava Vnútorné
krajiny realizované Ligou za duševné zdravie.

SKUPINA SEBAOBHAJCOV

6 a 7. júna 2019 účasť na konferencii „Ľudia bez domova 2019“ v Bratislave.
Deinštitucionalizácia v praxi, kde Angelika O. prezentovala svoju cestu z inštitúcie do služby
Podpora samostatného bývania.
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TRANZITNÝ PROGRAM „ZO ŠKOLY DO ŽIVOTA“

Vďaka podpore nadácie VELUX začala nadácia SOCIA v spolupráci s nami v apríli 2018 s
Tranzitným programom: „Zo školy do života“. ALTERNATÍVA – Centrum nezávislého života, n.
o. je v projekte poskytovateľom služieb Tranzitného programu v Banskobystrickom kraji (v
Banskej Bystrici, Brezne a Lučenci). Pomáhame mladým ľuďom so znevýhodnením úspešne
zvládnuť prechod zo školy do pracovného života a predísť ich dlhodobej nezamestnanosti. Ide
najmä o absolventov učilíšť či špeciálnych internátnych škôl, ktorých znevýhodnením je
chýbajúce alebo nepodporné rodinné prostredie, zdravotné či iné sociálne znevýhodnenie.
Podporujeme ich v tom, aby mohli efektívnejšie fungovať v sociálnych vzťahoch, v
zodpovednosti za vlastný život a prostredie, v ktorom žijú. Pomáhame im pri hľadaní práce a
ich začlenení do komunity. Získavajú prvé pracovné skúsenosti. Od októbra 2018 pracuje v
tranzitnom programe s klientmi 9 ľudí (7 plných pracovných úväzkov) z toho jedna je tím
líderka. Našimi klientmi sú mladí ľudia, najčastejšie sú z prostredia troch odborných učilíšť
internátnych (Banská Bystrica, Lučenec, Valaská), strednej školy alebo praktickej školy, z
detských domovov, DSS a iných sociálnych služieb v Banskej Bystrici.
V školskom roku 2019/20 sme v Praktickej škole v Banskej Bystrici a vo Valaskej ponúkli
možnosť individuálnych praxí (zvyčajne mimo vyučovacích hodín) v prostredí mimo praktickej
školy, v bežných pracovných podmienkach. Spoluprácu pre praxe sme nadviazali s
Pedagogickou fakultou UMB v Banskej Bystrici, Záhrada - Centrum nezávislej kultúry,
komunitná kaviareň Tu som, ... Žiaci praktických škôl majú praxe iba v školskom prostredí. Ich
denný čas je rozdelený na čas v škole a čas doma/nejakých službách. Našim cieľom bolo
poskytnúť žiakom praktických škôl pracovnú skúsenosť v bežnom pracovnom prostredí, za
prítomnosti poradcu, ktorý v tom čase plní funkciu pracovného asistenta. Naša ponuka nie je
o odbornej praxi, ale o rozšírení pracovných zručností 1 x týždenne po 2 hodiny. Ide napr. o
spracovanie publikácií – vytriedenie na druhotné spracovanie odpadu, skartovanie
dokumentov, základná starostlivosť o izbové rastliny, aktualizácia násteniek, práce v záhrade,
príprava nápojov, jednoduché činnosti v kaviarni atď. Podporujeme väčšiu samostatnosť
mladých ľudí, vyskúšanie iných činností, ale aj využitie naučených zručností aj doma
(upratovanie, žehlenie, príprava čaju…).
V roku 2019 sme sprevádzali 58 mladých ľudí, koncom roka sme s pár z nich začali s
individuálnymi praxami. Naša práca viacej kopíruje školské roky a noví klienti prichádzajú
hlavne v októbri a novembri. Z odborných učilíšť pracujeme predovšetkým so študentmi
posledných ročníkov. V niektorých prípadoch aj skôr, najmä kvôli podpore, aby si dokončili
vzdelanie a neukončili predčasne školu bez dosiahnutia výučného listu/potvrdenia o vzdelaní.
Niektorí klienti naďalej pokračujú v štúdiu na škole. Iní sú žiakmi praktických škôl.
Z toho v rámci agentúry podporovaného zamestnávania sme pracovali s 33 klientami, 11 z nich
boli osoby dlhodobo nezamestnané, 25 je osôb so zdravotným postihnutím. 14 klientom sme
sprostredkovali prácu.

5

S klientmi pracujeme hlavne individuálne, ale veľkou pomocou v rozvoji niektorých zručností
je aj skupinová práca a aktivity využívajúce princípy odovzdávania si skúsenosti, rozmýšľaní o
veciach, vzdelávania peer to peer.
Poradkyniam ponúkame možnosť ďalšieho vzdelávania, individuálnu supervíziu/koučing a vo
väčších časových intervaloch aj skupinovú supervíziu. Nastavený je systém odovzdávania
informácií z absolvovaných vzdelávaní, prečítaných publikácii, zdieľanie pracovných
materiálov, dobrých praxí, ale aj nezdarov.
V roku 2019 sme absolvovali s poradkyňami stáž v organizácii Agapo v Brne a v organizácii
Rytmus v Prahe, ktoré podobne poskytujú služby tranzitného programu (špecificky pre
študentov s mentálnym postihnutím).
V októbri sme absolvovali cestu s projektovým manažérom od donora z Dánska Bystrickým
krajom. Stretli sme sa so spolupracujúcimi zamestnávateľmi, organizáciami, školami, rodičmi
a klientmi.
Rozhodli sme sa viac komunikovať o veciach ktoré robíme, úspechoch aj o spôsoboch našej
práce s odborníkmi aj s klientmi na Facebooku, aby sme posilnili povedomie o našej práci a
organizácii.
Od klientov, rodiny, či iných dostaneme niekedy aj spätnú väzbu.
M.O. (klientka): Čo bolo užitočné zo stretnutia? - Keď s dačím prídem, tak ma dobre
ponaprávaš. Rozprávaš sa so mnou tak, že si na odpovede prídem sama.
p. M (rodič klientky JM): Ďakujeme, že ste nám pomohli nájsť pre J. prácu. Veľmi si
to vážime. Robíte dobrú prácu, je to radosť vidieť, ako sa J. plnia sny a ako môže
rásť.
p. T (rodič klientky ST, žiačky praktickej školy, ktorú sprevádzame na individuálne
praxe): Dobrý deň, S. je už doma, a je neskutočne šťastná a spokojná. Ďakujem vám
za príležitosť brávať ju medzi ľudí.
V.K. (žiačka praktickej školy, ktorú sprevádzame na individuálne praxe): Viem už
žehliť, utierať stoly... som dospelá.
p. K. (rodič VK – žiačky uvedenej vyššie) o dva mesiace neskôr: Ďakujeme vám. Je
to pokrok. V vyžehlila otcovi nohavice a mne žehlí rovnošatu do práce.
J.T. (klient): Ďakujem vám za to, čo pre mňa robíte. Ešte nikdy sa mi takto nikto
nevenoval. Keby nebolo vás, už by som nebol na škole.
E.O. (bývalá klientka): Ďakujem veľmi pekne, som rada, že ste na mňa nezabudli.
Vy viete vždy potešiť. Viete, aj keď som to nemala stále ľahké, vždy som sa z toho
niečo naučila. Teraz sa mám dobre.
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CENTRUM VČASNEJ INTERVENCIE

V súlade s víziou ALTERNATÍVY vytvoriť nový systém sociálnych služieb, ktoré budú zvyšovať
šance ľudí so zdravotným znevýhodnením vo všetkých životných cykloch a podporovať ich v
začleňovaní sa do spoločenského života typického pre daný vek človeka, rozhodli sme sa
prihlásiť do výberového konania na partnera projektu Zriadenie služby včasnej intervencie v
Banskobystrickom samosprávnom kraji pre vybraný región (Lučenec, Veľký Krtíš, Poltár).
Výzvu vyhlásil 10. júna 2019 Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci so SOCIA –
Nadáciou na podporu sociálnych zmien a Asociáciou poskytovateľov a podporovateľov včasnej
intervencie. Pre potreby včasnej intervencie sme vytvorili samostatný tím, ktorý vypracoval
projektový zámer k zriadeniu CVI. Prípravu viedla naša pani riaditeľka Žanetka Kučerová
a špeciálna pedagogička Erika Podhorcová, ktorá sa stala vedúcou tejto služby.
Náš projekt bol vyhlasovateľmi vybraný ako víťazný a my sme v mesiacoch september –
december 2019 mohli začať pracovať na registrovaní novej sociálnej služby – služby včasnej
intervencie, čo sa nám napokon v danom časovom limite aj podarilo a Centrum včasnej
intervencie Lučenec ako súčasť našej neziskovej organizácie vzniklo. Služba včasnej intervencie
je sociálna služba, ktorá je na Slovensku je poskytovaná od roku 2014 v rámci sociálnych
služieb a upravuje ju zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Cieľovou skupinou sú rodiny
s deťmi od 0 do 7 rokov, ktorých vývin je rizikový, ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia
a deti so zdravotným znevýhodnením.
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PREHĽAD HOSPODÁRENIA S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI V ROKU 2019

Základne náklady spojené v chodom organizácie boli v roku 2019 zabezpečené najmä cez
spoluprácu na projekte s Nadáciou SOCIA.
Príjmy
Príjmy od 1.1.2019 do 31.12.2019:
Tržby z predaja služieb

100

Prijaté príspevky od iných organizácií

116 500

Spolu

116 600

Výdaje
Výdaje od 1.1.2019 do 31.12.2019
Spotreba materiálu

5 129

Cestovné

1 190

Náklady na reprezentáciu

446

Ostatné služby

15 480

Mzdové náklady

65 168

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie

22 929

Zákonné sociálne náklady

2 868

Iné ostatné náklady

2 431

Odpisy dlhodobého nehm. a dlhodobého hmotného majetku
Spolu

276
115 917

Zostatok na účte k 31.12.2019: 2 973,92 Eur
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ĎAKUJEME SPOLUPRACOVNÍKOM

Organizáciám: nadácia Velux, nadácia SOCIA, Banskobystrický samosprávny kraj, nadácia EPH,
Rozvojová agentúra Dobrý kraj, Sittera, 3Pé centrum, komunitné centrum TU SOM,
Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici, Záhrada – centrum nezávislej kultúry, DSS
Slatinka, Everlution, KOMUCE Banská Bystrica, Odborné učilište internátne – Lučenec,
Odborné učilište internátne – Valaská, Odborné učilište internátne Viliama Gaňu – Banská
Bystrica, Stredná odborná škola techniky a služieb – Brezno, Praktická škola na Ďumbierskej
ulici v Banskej Bystrici, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Bystrici, Profesia, spol.
s. r o., Poradenské centrum pre mladých KONEKT, SPDDD Úsmev ako dar, o.z., Dom sv.
Vincenta Banská Bystrica (Slovenské misijné hnutie), KNK PLUS, výrobné družstvo,
práčovňa v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici, Euroguidance
Slovensko, Slovak Business Agency, sociálny podnik Živé,
Jednotlivcom: členom správnej rady, Kláre Giertlovej, Kati Kovács, Denise Nincovej,
Ladislavovi Vaskovi, Igorovi Kazdovi, Andersovi L. Madsenovi, Zuzane Láffersovej, Monike
Frindtovej, Milanovi Vaňovi, Želmíre Majerskej, Jane Šustrovej, Alexandre Klimentovej, Milene
Makovej.
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SPRÁVA REVÍZORKY
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PERSONÁLNE ZLOŽENIE ORGÁNOV NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE
PRACOVNÍCI

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

SPRÁVNA RADA

Mária Machajdíková / predsedníčka Správnej rady
Alžbeta Brozmanová Gregorová
Oľga Sarvašová / do decembra 2019
Ladislav Pócsa / do decembra 2019
Roman Vrábel
Marta Hricová / od decembra 2019

REVÍZORKA

Alena Kelemenová

KONTAKT

ALTERNATÍVA – Centrum nezávislého života, n.o.
alternativa.no@gmail.com
www.alternativacentrum.sk

Za fotografie použité vo výročnej správe ďakujeme Mirke Lacovej.
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