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1. Príhovor
Milí priatelia, vážení kolegovia,
je pre nás už tradíciou, že Vám ponúkame na prečítanie našu
výročnú správu.
A sme radi že máme stále Vás, našich čitateľov, priateľov a podporovateľov. Spätná väzba na našu činnosť, ktorú Vám predkladáme na vedomie a na posúdenie, nás vždy poteší. Tiež nás často
podporí v našej práci a v našom úsilí najmä vtedy, keď sa nám už
nechce ísť ďalej. Je to pre náš kolektív dôležité.
Zostaňte aj naďalej našimi priaznivcami a zdieľajte s nami tie
dobré aj menej dobré okamihy a situácie. O mnohých sa dočítate
aj v našej Výročnej správe 2013.
S úctou
Stefi Nováková
riaditeľka Domu Svitania, n.o.
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2. Misia neziskovej organizácie
poskytujúcej všeobecne prospešné
služby
Misiou Domu Svitania, n.o. je podpora a pomoc mladým ľuďom
s mentálnym a kombinovaným postihnutím, ich plné začlenenie
do spoločnosti.
Túto misiu sa snažíme napĺňať svojou každodennou činnosťou
a aktivitami pre svoju cieľovú skupinu aj aktivitami smerom ku
komunite a k širokej verejnosti.

3. Vznik neziskovej organizácie
poskytujúcej všeobecne prospešné
služby
Od vzniku v roku 1997 do konca roku 2006 bol Dom Svitania
organizačne začlenený pod Občianske združenie Svitanie –
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, bez právnej
subjektivity.
Nezisková organizácia Dom Svitania vznikla 19.12.2006, jej
vznik sa riadil ustanoveniami zákona NR SR č. 213/1997 v znení
neskorších predpisov. Zakladateľom n.o. je Občianske združenie
Svitanie – Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v
Malackách.
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Zaregistrovanie Domu Svitania ako neziskovej organizácie
pozitívne ovplyvnilo:
• určenie vlastnej misie a vízie,
• budovanie vlastného mena a značky,
• presadenie potrebných koncepčných zmien v zariadení,
• možnosť podávať vo vlastnom mene žiadosti, projekty
a granty,
• možnosť zaregistrovať sa ako príjemca 2 % z daní,
• transparentnosť hospodárenia a účtovníctva,
• trvalo udržateľný rozvoj.

4. Štruktúra neziskovej organizácie
Dom Svitania
Orgány neziskovej organizácie Dom Svitania podľa Štatútu Domu
Svitania, n.o. sú:
• Správna rada, ktorá je najvyšším orgánom neziskovej
organizácie a má sedem členov.
Správna rada sa skladá zo zástupcov zakladateľov neziskovej
organizácie, rodičov klientov Domu Svitania, n.o., samosprávy obce
Jakubov a osôb verejne činných:
1. Ing. Jozef Bulla – predseda n.o., dôchodca
2. Mgr. Peter Gajdár, starosta obce Jakubov
3. Bc. Elena Límová, zamestnankyňa ÚPSVaR v Malackách
4. Anna Košíková, dôchodkyňa, matka zamestnanca s postihnutím
5. Mgr. Jana Petrakovičová, riaditeľka ÚPSVaR v Malackách
6. Bibiána Sirotová, bývalá starostka obce Jakubov
7. Mgr. Anna Trnková, členka OZ Svitanie v Malackách, zástupca
zakladateľa n.o.
• Revízor, Ing. Vlasta Točeková, ekonómka, je nezávislý
kontrolný orgán neziskovej organizácie, ktorý dohliada na jej
činnosť.
• Riaditeľka, štatutárna zástupkyňa, PhDr. Štefánia
Nováková, riadi činnosť neziskovej organizácie a koná v jej mene.
• Výkonný aparát:
Riaditeľka, zamestnanci a klienti Domu Svitania, n.o., dobrovoľníci.
(interná štruktúra Domu Svitania, n.o.).

5. Členstvo v iných organizáciách
Dom Svitania, n.o. je členom týchto organizácií:
• Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
v Slovenskej republike, Asociácia zamestnávateľov občanov so
zdravotným postihnutím v Slovenskej republike,
• Sociofórum – nezávislá platforma organizácií tretieho sektora,
• Z domova domov, nezávislá platforma za komunitné služby.
Členstvo v týchto strešných organizáciách prináša Domu
Svitania, n.o. mnoho nových informácií, kontaktov a prístup
k dokumentom ovplyvňujúcim činnosť neziskovej organizácie.

6. Druh všeobecne prospešných
služieb
Nezisková organizácia Dom Svitania podľa Štatútu poskytuje
všeobecne prospešné služby v oblastiach:
1. sociálna pomoc a humanitárna starostlivosť v zmysle zákona NR SR č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a
doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
2. regionálny rozvoj a zamestnanosť v zmysle zákona NR SR
č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, v znení neskorších
predpisov,
3. tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt so zameraním na organizovanie
kultúrnych a spoločenských podujatí a služby organizovania seminárov, školení, besied a pod.
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7. Sociálna pomoc a humanitárna
starostlivosť
Ako sme už uviedli, misiou Domu Svitania, n.o. je
podpora a pomoc mladým ľuďom s mentálnym
a kombinovaným postihnutím a ich plné začlenenie
do spoločnosti. Napĺňať túto misiu sa nám darí aj
pomocou aplikácie zákona o sociálnych službách pre
našu cieľovú skupinu poskytovaním sociálnych služieb,
konkrétne sociálnej rehabilitácie.

Dom Svitania, n.o. poskytoval v roku 2013 sociálne služby 18
klientom s mentálnym a kombinovaným postihnutím v zmysle
zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Partneri
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Partnerom v poskytovaní sociálnej pomoci a sociálnej rehabilitácie pre Dom Svitania, n.o. je Odbor sociálnych vecí Úradu
Bratislavského samosprávneho kraja. Dom Svitania, n.o. nie
je v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, ako nezisková organizácia je
tzv. neverejný poskytovateľ sociálnych služieb. Odbor sociálnych
vecí BSK pravidelne poskytuje finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby a finančného príspevku pri odkázanosti
fyzickej osoby na pomoc inej osoby pri úkonoch sebaobsluhy z rozpočtu BSK.
Pri poskytovaní sociálnych služieb sa riadime o.i. pravidlami vyplývajúcimi z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý SR ratifikovala v roku 2010, a tiež nás zaväzujú
„Podmienky kvality sociálnych služieb v kompetencii Bratislavského
samosprávneho kraja“. Rešpektujeme tieto dokumenty a snažíme
sa v maximálnej možnej miere tieto podmienky napĺňať.

Odbor sociálnych vecí Úradu Bratislavského samosprávneho kraja organizuje pre všetkých poskytovateľov sociálnych služieb aj
pravidelné vzdelávacie semináre na mnohé súvisiace témy, čím sa
tiež snaží o dosiahnutie vyššej úrovne v poskytovaní sociálnych služieb. Týchto seminárov sa pravidelne zúčastňujeme.

Zmluvné vzťahy
Dom Svitania, n.o. v Jakubove má s každým klientom uzatvorenú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby a klienti za poskytovanie
služieb platia. Pri ukončení poskytovania sociálnej služby sa postupuje v zmysle uvedenej zmluvy, článku IX. Dochádzka klientov sa
zaznamenáva, podľa nej sa rátajú úhrady za poskytnutú službu,
a dáva nám obraz aj o stave dochádzky v priebehu celého roka.
Môžeme konštatovať, že klienti majú neprítomnosť takmer na
100% ospravedlnenú návštevami lekára, prípadne chorobou.
Neprítomnosť z iného dôvodu takmer neevidujeme, iste aj preto,
lebo ich rodičia pracujú a spoliehajú sa na služby poskytované
v Dome Svitania, n.o.
Každý z klientov má svoj spisový obal, kde má uloženú zmluvu
o poskytovaní sociálnej služby a ostatné osobné záznamy, individuálne plány, výsledky lekárskych vyšetrení a pod. Tieto doklady
podliehajú osobitnej ochrane podľa zákona č. 122/2013 Z.z.
o ochrane osobných údajov a podľa toho s nimi i zaobchádzame.

Klienti
Klienti, ktorí navštevujú Dom Svitania, n.o. sú absolventmi
Špeciálnej základnej školy v Malackách a v Bratislave a špeciálnych
učilíšť s rôznym zameraním. Títo mladí ľudia po ukončení základného vzdelania majú veľmi sťažené ďalšie uplatnenie.
Rozhodnutím Sociálnej poisťovne majú určenú percentuálnu mieru
straty schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, sú uznaní za invalidných a nemôžu nastúpiť do bežného zamestnania.
Sú to občania s mentálnym a kombinovaným postihnutím a potrebujú podporu a pomoc vo všetkých oblastiach života. Práve túto
podporu a pomoc nájdu v Dome Svitania, n.o.
Zoznam klientov, ktorým sme poskytovali sociálne služby v roku
2013:
• Jana Beňová, nar. 1980, Malacky
• Patrícia Bučková, nar.1989, Jakubov
• Róbert Bureš, nar.1974, Malacky
• Vladimír Fischer, nar.1978, Rohožník
• Jana Hurbanová, nar.1979, Gajary
• Monika Hladíková, nar.1974, Brodské
• Martina Chmelová, nar.1976, Jakubov
• Ľubomír Jančí, nar.1987, Malacky
• Peter Jung, nar.1968, Malacky
• Marián Katina, nar.1982, Malacky
• Vladimír Košík, nar.1974, Malacky
• Tomáš Maruška, nar.1980, Malacky
• Dušan Novák, nar.1965, Stupava
• Petra Nováková , nar.1982, Jakubov
• Kamila Sestrienková, nar.1983, Záhorská Ves
• Mária Škopeková, nar.1970, Malacky
• Henrich Trajlínek, nar.1977, Rohožník
• Zdenka Weberová, nar.1980, Malacky
• Martina Eliášová, nar.1978, Gajary, je na rodičovskej
dovolenke.

Odborné činnosti
Odbornými činnosťami v zmysle menovaného zákona je sociálna
rehabilitácia a sociálne služby rehabilitačného strediska.
Sociálna rehabilitácia je špecifikovaná v § 21 ako odborná činnosť
na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby
rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností
a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti
o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách s maximálnym
využitím prirodzených zdrojov v rodine a komunite.
Dom Svitania, n.o. v Jakubove poskytuje denne sociálne služby
pre 18 klientov v rehabilitačnom stredisku v zmysle § 37 zákona
o sociálnych službách:
- sociálnu rehabilitáciu,
- sociálne poradenstvo,
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
- stravovanie.
Sociálna práca sa v rehabilitačnom stredisku Domu Svitania, n.o.
vykonáva ako v skupinovej forme, tak i vo forme individuálnej.
Skupinová sociálna práca sa realizuje formou pravidelných skupinových stretnutí klientov. Je zameraná na preberanie a riešenie ich
problémov, pomenovanie a vyjadrenie pozitívnych i negatívnych
emócii, na upevňovanie a rast sebavedomia a sebaovládania, uvedomovanie si vlastnej sebahodnoty, vlastného správania a prežívania,
na rozvoj a tréning sociálnych zručností ako je komunikácia, asertivita
a empatia. Skupinové stretnutia pomáhajú klientom lepšie poznať samého seba, vidieť sa očami iných, učia sa prekonávať prekážky a ľahšie zvládnuť bežné i záťažové situácie v ich živote. Počas skupinových
sedení sa taktiež spoločne plánujú aktivity na najbližšie obdobie.
Individuálna sociálna práca je zameraná na prácu s jedným klientom a realizuje sa na základe určeného týždenného pracovného plánu. Dáva priestor klientovi i sociálnemu pracovníkovi prebrať určitý
problém alebo situáciu v komornejšom prostredí v širších súvislostiach. Tu majú možnosť komunikovať bezprostrednejšie a vytvára sa
i priestor pre získavanie a budovanie klientovej dôvery, ktorá je dôležitá pri vzájomnej spolupráci a riešení ich problémov.
Každá činnosť prebieha v súlade s individuálnymi rozvojovými
plánmi, vytvorenými
priamo pre potreby
klientov a v spolupráci
s nimi samotnými.
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Celoživotné vzdelávanie
Celoživotné vzdelávanie ľudí s mentálnym postihnutím vidíme
ako kľúč k ich čo najviac samostatnému životu.
Ľudia s mentálnym postihnutím v dospelom veku narážajú na
skutočné problémy spojené so svojím osamostatnením sa. V škole
sa síce veľa naučili, ale mnohé veci aj zabudli. Náš vzdelávací systém pamätá na ľudí s mentálnym postihnutím maximálne do dovŕšenia dospelosti. Väčšina z nich po ukončení školy naďalej žije
s rodičmi v určitom štandarde, ktorý má mnohokrát od osamostatňovania sa ďaleko. Pritom aj samotní rodičia vedia, že tu nebudú
navždy a raz si ich dospelé dieťa s mentálnym postihnutím bude
musieť vedieť poradiť aj bez nich. Navariť si, oprať, upratať, postarať sa o domácnosť, o seba, vymyslieť si program vo voľnom čase,
vedieť pracovať s počítačom, mať aspoň základy cudzieho jazyka –
to všetko sú dnes bežné a veľmi užitočné, pre život potrebné veci.
Vieme, že mladí ľudia s postihnutím majú v týchto životných
oblastiach určité medzery, a preto našu pozornosť už viac rokov zameriavame hlavne týmto smerom.

Podporované bývanie
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Už dlhodobo bývajú štyria klienti Domu Svitania, n.o. samostatne, myslíme tým osamostatnenie sa od pôvodnej rodiny. Jeden pár
býva v podporovanom bývaní v Malackách. Toto bývanie zriadila
naša partnerská organizácia a klientov v podporovanom bývaní
podporujú bytoví asistenti. Druhý pár, ktorý je oveľa samostatnejší,
býva v sociálnom byte mesta Malacky úplne samostatne s občasnou podporou rodičov. Využívajú všetko to, čo sa v rehabilitačnom
stredisku naučili: starostlivosť o svoju osobu, samostatnosť, nezávislosť a zručnosť pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách, bežné denné aktivity ako nákup,
upratovanie, triedenie bielizne, pranie, varenie a iné. Vedia si hospodáriť s vlastnými financiami. Oveľa aktívnejšie využívajú aj voľný
čas. Chodia na spoločné aktivity, výlety a rôzne podujatia, ktoré organizujú mnohé spolupracujúce organizácie.

V našom regióne sa pripravuje na otvorenie ďalšie podporované
bývanie a my v Dome Svitania, n.o. doňho pripravujeme nových
obyvateľov.
Ostatní klienti Domu Svitania, n.o. bývajú s rodičmi vo svojej
pôvodnej rodine. Naďalej pokračujeme s nácvikmi sociálnych
schopností a zručností, ktoré im umožnia žiť čo najviac samostatným životom. Veríme, že v budúcnosti sa bude dariť viacerým
klientom osamostatnenie sa od rodičov. Záleží to samozrejme od
toho, či budú podmienky na vybudovanie ďalších podporovaných
bývaní. Či sa prostredníctvom národného projektu deinštitucionalizácie a budovania komunitných služieb podarí vybudovať ďalšie
tak potrebné miesta.
Spolu s naším zakladajúcim občianskym združením Svitanie
ZPMP Malacky a našou partnerskou organizáciou Vstúpte, n.o.
sa budeme snažiť aj naďalej o naplnenie tohto náročného cieľa.

Témy vzdelávania a tréningov v rehabilitačnom stredisku v roku 2013:
Digitálna gramotnosť (dlhodobo)
Je to pre klientov veľmi potrebná a najmä od nich žiadaná činnosť, preto v nej naďalej pokračujeme. Digitálna gramotnosť im
otvára nové možnosti vyjadrenia pri tvorbe vlastných prezentácií
o sebe, svojich záujmoch, o podujatiach na ktorých sa aktívne zúčastňujú. Rovnako im umožňuje komunikovať pomocou internetu
so svojou vzdialenejšou rodinou alebo kamarátmi. Pravidelne pripravujú články o aktivitách na aktualizáciu našej web stránky. Majú
prístup na internet pod odborným vedením sociálneho pracovníka.
Na pracovisku s dvoma počítačmi vybavenými kompletným softvérom s pripojením na internet, farebnou tlačiarňou, digitálnym fotoaparátom, kamerou a projektorom sa učia pracovať s týmto vybavením od jednoduchých krokov k zložitejším. Tempo učenia je
individuálne a postupuje od jednoduchších po zložitejšie úkony.
Každý má v počítači svoj priečinok, kde si svoje texty, práce a fotografie ukladá. Učia sa napísať si svoj životopis, pripraviť prezentáciu, vyhľadávať na internete napr. autobusové spojenie, kultúrne
podujatia a pod. Pripravujú spoločne a s pomocou prezentáciu na
každoročný Deň otvorených dverí.

Tréning grafomotoriky (dlhodobo)
Je to veľmi potrebná a preto trvalá téma neformálneho vzdelávania. Každý klient má vytlačený záznamový hárok, do ktorého si ručne zapisuje činnosť a tému práce. Má to viac významov: cielené precvičovanie jemnej motoriky ručným písaním, zhustenie témy do
krátkeho záznamu, nácvik vypĺňania tabuliek ap. Záznamové hárky
si klienti zakladajú do vlastných priečinkov. Každý rok dostane každý
klient vlastný diár, ktorý sa učia používať. Vlastnoručne si vypĺňajú
jednoduché žiadosti, formuláre a pod. s potrebnou mierou podpory.
Učia sa vyplniť dotazník, napr. pre študentov, ktorí si vykonávajú
v našom zariadení povinnú prax.

Optimálna komunikácia (dlhodobo)
Nácvik prebieha prostredníctvom pravidelných spoločných sedení v rehabilitačnom stredisku, ale aj v bežnej dennej komunikácii. Spoločne reagujeme na situácie, ktoré sa bežne vyskytujú a učia
sa riešiť ich na konkrétnych príkladoch.
Tieto tréningy prebiehajú formou:
- spoločných sedení a komentovaním aktuálnych tém
- vyjadrovaním vlastného názoru na preberanú tému
- nadviazaním očného kontaktu s partnerom v komunikácii
- vytváraním modelových situácií
- spoločnými hrami
- prezentáciou na verejnosti na pracovných a spoločenských aktivitách
- sprevádzaním hostí počas Dňa otvorených dverí Domu
Svitania, n.o.
- pri predávaní výrobkov chránenej dielne na rôznych podujatiach
- prevenciou a riešením drobných sporov na pracovisku
- tréningom komunikácie - otázka a odpoveď
- tréningom základných pravidiel spoločenského správania
a komunikácie
- pri vybavovaní drobných záležitostí na úrade, pošte či v obchode
- pri rozhovoroch so študentmi, ktorí navštevujú naše zariadenie
počas praxe.
Nácvik komunikácie je veľmi dôležitý a preto mu venujeme dostatočnú pozornosť.

—
9
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Tréning starostlivosti o domácnosť a svoju osobu
(dlhodobo)

—
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V zmysle tréningu samostatnosti a prípravy na samostatné bývanie sa klienti Domu Svitania, n.o. starajú o bežnú údržbu a prevádzku zariadenia. Cieľom je, aby zvládli základné práce v domácnosti
a podľa schopností jednotlivca pridávame aj zložitejšie úlohy.
V Dome Svitania sa pripravujú takouto formou: každý týždeň má
jedna dvojica (dievča a chlapec) službu, počas ktorej majú za úlohu
upratovanie všetkých spoločných priestorov, prebranie privezenej
stravy, prestieranie stolov pred obedom, umývanie riadu ručne aj
v umývačke riadu, upratanie po obede, úpravu okolia domu, vybavenie pošty a iných drobných pochôdzok, starostlivosť o kvety, triedenie bielizne na pranie, poskladanie a uloženie vypranej bielizne,
vynesenie odpadkov, triedenie odpadu na separovanie a iné. Po
týždni sa vymenia a službu má zase iná dvojica. Nový cyklus začína
zase službou v iných dvojiciach, čiže každý krát spolu „slúžia“ iní
klienti. Cieľom tejto výmeny je, aby sa naučili robiť každý s každým,
aby boli navzájom tolerantní, aby si pomáhali silnejší so slabšími.
Ako sme už uviedli na inom mieste, z klientov Domu Svitania,
n.o. sa od svojej pôvodnej rodiny osamostatnili 2 páry. Práve tréning
starostlivosti o domácnosť umožnil týmto mladým ľuďom bývať samostatne. Počas viacerých rokov sa naučili takmer všetko potrebné
a teraz to každodenne využívajú na svojej ceste k samostatnosti.

Svet okolo nás (dlhodobo)
Táto oblasť je zameraná najmä na poznávanie a rozvoj v nasledujúcich oblastiach: ako šetríme životné prostredie, ochrana prírody, separovanie odpadu, základy zdravej životosprávy a stravovania, prevencia obezity, základy poskytnutia prvej pomoci, prevencia drobných úrazov a poranení, hospodárenie s peniazmi, sebaobhajovanie, tematické výlety a exkurzie na rôzne témy doma i v zahraničí a iné.
Najdôležitejšie akcie a aktivity na ktorých sme sa zúčastnili v roku 2013:

• workshop o sebaobhajovaní na ZPMP v SR v Bratislave
• 27.1.2013 Pomôže celé Slovensko, n.o. odovzdávanie ocenení
Krištáľové krídlo v Národnom divadle v Bratislave
• 2.2.2013 účasť na 2. Reprezentačnom plese organizovanom n.o.
Vstúpte
• 12.2.2013 Fašiangové pečenie a hodovanie v Dome Svitania, n.o.
– súťaž v pečení šišiek a výmena receptov
• 14.2.2013 účasť na Odbornom seminári ZPMP v SR „Prístup
k vzdelávaniu pre všetkých“ v Bratislave
• dlhodobá záchrana starého stromu na dvore Domu Svitania, n.o.
• odborné semináre Mestského centra kultúry v Malackách na rôzne
témy v priebehu celého roka
• veľkonočná prezentačná výstava v Kultúrnom dome v Jakubove
• 11.4.2013 účasť na slávnostnom vyhlásení ocenení VIA BONA
nadácie Pontis
• 25.4.2013 účasť na vyhlásení Ceny Nadácie Orange v Bratislave
• 17.5.2013 účasť na Dni múzeí a galérií v Malackách
• 30.5. navštívili nás učitelia ŠZŠ zo Slovenska a Čiech
• Projekt Malacky bez bariér, účasť na aktivitách
• 12.6.2012 tradičný Deň krivých zrkadiel s občianskym združením
Svitanie ZPMP v Malackách, a v Bratislave na Hviezdoslavovom
námestí spolu so ZPMP v SR
• Deň otvorených dverí v Reedukačnom centre vo Veľkých Levároch
• 20.6.2013 účasť na Dni otvorených dverí v PSC IMPULZ, Bratislava
• 22.6.2013 Vianoce v lete, prezentácia rôznych n.o. na námestí SNP
v BA
• 18. ročník Výtvarného salónu, celoslovenská akcia ZPMP v SR 2013

• letný pobyt vybraných klientov pri mori v Taliansku spolu so
Vstúpte, n.o.
• 13.7. – 14.7.2013 Rekondičný wellness pobyt v Plaveckom
Podhradí
• opakované vypĺňanie dotazníkov, účasť na interwiev a riadených
rozhovoroch pre potreby diplomových prác študentov VŠ odboru
sociálna práca
• 18.8.2013 aktívna účasť na behu Jasná - Bratislava
• 8.9.2013 účasť na Charitatívnom koncerte Krištáľová rallye III.
v Skalici
• 19.9.2013 aktívna účasť a prezentácia na 5. fóre poskytovateľov
soc. služieb a EASPD v Bratislave
• 20.9.2013 odborný seminár k Radničkiným trhom v Bratislave
• 20. - 21.9.2013 Radničkine trhy v Bratislave, medzinárodná
prezentačno-predajná akcia
• 11.10.2013 exkurzia a prednáška „Spracovanie a triedenie
druhotných surovín“ v .A.S.A. Slovensko, spol. s.r.o. v Zohore
• 16.10.2013 Deň otvorených dverí v Dome Svitania, n.o.
• 18.10.2013 účasť na vernisáži Výtvarného salóna v Dunajskej
Strede
• 25.10.2013 aktívna účasť na 5.ročníku Regionálnych plaveckých
pretekov ľudí s mentálnym znevýhodnením v Bratislave
• 7.11.2014 Deň otvorených dverí v Zariadení podporovaného
bývania ZPMP v SR v Bratislave
• 12.11.2013 účasť na Svetovom dni predčasne narodených detí,
aktívna účasť na konferencii o predčasne narodených deťoch
a večer na benefičnom koncerte v Bratislave
• 15.11.2013 účasť na Mediálnej prezentácii krátkych filmov
o zdravotne znevýhodnených ľuďoch v CHD v Senci
• 18.11.2013 aktívna účasť na otvorení PLUTOSHOPU v Bratislave
• 24.11.2013 aktívna účasť na vianočnom bazáre IWC v Starej tržnici
v BA
• 28.11.2013 aktívna účasť na seminári ZPMP v SR v Bratislave
• 30.11.2013 účasť na Adventných tvorivých dielňach v DSS Karola
Matulaya na Lipského ul. v Bratislave
• 1.12.2013 účasť na Tradičných vianočných trhoch v Jakubove v KD
• 5.12.2013 účasť na Mikulášskom posedení vo Vstúpte, n.o.
• Vianočná župná zabíjačka v Bratislave, podujatie organizované
BSK
• 18.12.2013 Vianočný večierok spolu so sebaobhajcami v centrále
ZPMP v SR na Heydukovej ul. v Bratislave
• rôzne iné prezentačné akcie a mnoho iných.
Učíme našich klientov ako byť priateľskí k životnému prostrediu,
v Dome Svitania, n.o. separujeme: sklo, papier, plasty, batérie, te-

trapackové obaly a iné. Spoločnosť zaoberajúca sa likvidáciou odpadu nám venovala odpadkové koše na jednoduché triedenie druhotných surovín. Spracovávame tiež bioodpad a používame ho ako
kompostové hnojivo do záhrady. Spolu s odborníkom odborne
ošetrujeme a snažíme sa o záchranu starej vŕby, ktorá stojí na dvore Domu Svitania, n.o. a bola napadnutá škodcami. V lete vysádzame kvety na dvore, do hriadok pred domom a do okien. Vzorne sa
staráme o okolie Domu Svitania, n.o.
Témy na tréningy a neformálne vzdelávanie vychádzajú z aktuálnych potrieb klientov a stanovujeme ich na základe spoločnej
dohody.

—
V spolupráci so Združením na pomoc ľuďom s mentálnym po- 11
stihnutím v SR, s OZ Svitanie ZPMP Malacky a odborníkmi zabez- —
pečujeme aj vzdelávanie pre klientov a zamestnancov Domu
Svitania, n.o. formou prednášok alebo účasťou na kurzoch v potrebných oblastiach.

Ďakujeme Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, menovite dboru sociálnych vecí za odborné vedenie,
poradenstvo, vzdelávacie semináre a pomoc, ktorú nám
v priebehu celého roka 2013 poskytovali.

8. Služby zamestnanosti
K plnému začleneniu mladých ľudí s postihnutím do
spoločnosti patrí okrem iného aj ich pracovné
uplatnenie. Prácu a zamestnanie im poskytuje
Dom Svitania, n.o. v chránenej dielni.

Vzťahy so zamestnancami v chránených dielňach sú založené na
zmluvnom základe v súlade s platným zákonníkom práce.
Pracovníci s postihnutím sú riadnymi zamestnancami v pracovnoprávnom vzťahu, v Dome Svitania, n.o. je ich momentálne 18.
Pracujú na skrátený pracovný úväzok. Z toho vyplýva, že počas dňa
sa striedajú v chránenej dielni a v rehabilitačnom stredisku, teda aj
pracujú aj sa vzdelávajú.

V Dome Svitania, n.o. v chránených dielňach pracuje 17 mladých ľudí so zdravotným postihnutím. Všetci majú rozhodnutím
Sociálnej poisťovne stanovenú mieru straty schopnosti vykonávať
zárobkovú činnosť, sú uznaní za invalidných a dostávajú invalidný
dôchodok. Kvôli svojmu postihnutiu nemôžu nastúpiť do bežného
zamestnania.

Partneri

—
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Zamestnávanie občanov s postihnutím upravuje zákon NR SR č.
5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, v znení neskorších predpisov. Konkrétny výkon zákona a implementáciu jeho paragrafov
v našom regióne, a teda významným partnerom Domu Svitania,
n.o. pri poskytovaní služieb zamestnanosti je ÚPSVaR v Malackách.
ÚPSVaR nám poskytuje dotácie na podporu zamestnávania občanov s postihnutím v zmysle zákona. V prípade potreby poradenstva
sa obraciame s otázkami aj na Ústredie PSVaR, kde konzultujeme
nejasnosti vo výklade implementácie zákona.
ÚPSVaR nám poskytuje dotácie na podporu zamestnávania občanov s postihnutím v zmysle uvedeného zákona.
Chránená dielňa Domu Svitania, n.o. pravidelne žiada a dostáva
príspevok podľa
- § 56a na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní
- § 59 na činnosť pracovného asistenta
- § 60 na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne
- § 52a na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
Financie získané z uvedených žiadostí na základe dohody o použití finančného príspevku používame na prevádzku chránenej
dielne.

Zamestnanci
Zamestnancami chránených dielní sú mladí dospelí s mentálnym a kombinovaným postihnutím. Všetci majú rozhodnutím
Sociálnej poisťovne stanovenú percentuálnu mieru straty schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, sú uznaní za invalidných a dostávajú invalidný dôchodok.

Odborné činnosti
Pracovisko, ktoré je prispôsobené personálne aj vybavením pre
ľudí s postihnutím, sa nazýva chránená dielňa. Dom Svitania, n.o.
má štatút na tri chránené dielne.
Zamestnanci s postihnutím sú zadelení v troch chránených dielňach s rôznym zameraním:
• kreatívna dielňa,
• kníhviazačská dielňa,
• krajčírska dielňa.

Konkrétne v kreatívnej dielni zamestnanci s postihnutím pod
vedením majsterky vyrábajú počas celého roka vianočné pozdravy,
ktoré potom pred koncom roka dopĺňajú textom pre jednotlivých
zákazníkov. Tiež vyrábajú predmety darčekového charakteru, magnetky, rôzne dekorácie podľa ročného obdobia a príležitostí, svietniky, ručne robené obálky, nástenky a iné.
V kníhviazačskej dielni zamestnanci s postihnutím pod vedením
majsterky vyrábajú široký sortiment výrobkov, buď podľa objednávky zákazníka alebo podľa ročného obdobia a sezóny. Sú to výrobky z lepenky, najmä krabice rôznych veľkostí a účelov. Špeciálne
na didaktické účely pre autistické deti, ako obaly na iné výrobky,
ale aj ako samostatný darček - krabička na čokoľvek. Okrem krabičiek robia rámiky na fotky, nástenky z narezaných korkových zátok,
pripravujú borovicové šišky na ďalšie spracovanie a iné.
Samozrejme v kníhviazačskej dielni viažu rôzne texty do klasickej
tvrdej väzby, opravujú poškodené staré knihy a pod.
V krajčírskej dielni šijú pestrý sortiment jednoduchých výrobkov
z textilu. Sú to najmä obrusy, prestierania, zástery, podušky, praktické doplnky do kuchyne a tiež pekné textilné ozdoby na všetky
ročné obdobia a sezóny. V kreatívnej, kníhviazačskej aj v krajčírskej
dielni vyrábame mnohé alebo takmer všetky produkty z odpadového materiálu. Organizujeme alebo zapájame sa do zbierok
s Nadáciou PONTIS, v ktorých získame napr. odpadový textil z textilných prevádzok, nepotrebné látky z domácností, použité a nepotrebné zakladače- šanony z firiem, korkové zátky, koráliky, odpadový papier z tlačiarní v rôznych, aj malých veľkostiach a podobne.
Spracovanie materiálu určeného do odpadu je veľmi ekonomické
a ekologické. Znižuje nám sumu vstupných nákladov na výrobky
a samozrejme znižuje zaťaženie životného prostredia odpadom.
Firmám a obchodným spoločnostiam, ktoré dajú objednávku do
našej chránenej dielne, poskytujeme potvrdenie o náhradnom plnení. Znamená to, že aj keď nezamestnávajú zo zákona
povinný počet zamestnancov s postihnutím, nemusia platiť pokutu
za nezamestnávanie občanov s postihnutím. Formou náhradného
plnenia získavame pre chránené dielne väčšinu objednávok od
väčších firiem a spoločností. Ostatná práca, ktorú robíme, je pre
jednotlivcov, školy a rôzne inštitúcie v našom regióne. Všetky tri
chránené dielne mali v roku 2013 dostatok práce a každý výrobok
mal svojho odberateľa.
Pracovníci v chránených dielňach sa musia vedieť navzájom zastúpiť, preto sa po istej dobe na svojich stabilných miestach dočasne vymenia. Je to prevencia stereotypu, udržujeme ich flexibilitu,
snažíme sa, aby okrem zachovania pôvodných získavali aj nové
schopnosti. Dôležité je aj to, aby vedeli kooperovať so všetkými kolegami, tu sa uplatňuje nácvik efektívnej komunikácie.

Okrem zamestnancov s postihnutím pracujú v Dome Svitania,
n.o. v chránených dielňach dve majsterky. Viacerých externých
spolupracovníkov a dobrovoľníkov máme na špecifické akcie a aktivity.

Na základe výsledkov z výskumu Inštitútu na výskum práce a rodiny (2013) a našich vlastných skúseností môžeme konštatovať, že
• osoby so zdravotným postihnutím majú/ stále pretrváva ich
zhoršená možnosť uplatnenie na trhu práce,
• ak majú zamestnanie, ide o pozície ktoré vyžadujú nízku kvalifikáciu,
• kvôli nízkej miere zamestnanosti v porovnaní s ostatnými sa
oveľa častejšie dostávajú do rizika chudoby,
• kvóty a povinný podiel zamestnávania osôb so zdravotným
postihnutím nie je pre firmy motivujúce a financie z pokút
/odvodov nie sú určené na podporu zamestnávania osôb s postihnutím,
• podľa správy OECD z r. 2010 od 90. rokov nedošlo v krajinách
OECD k výraznému zlepšeniu postavenia občanov so zdravotným postihnutím na trhu práce, hlavné dôvody boli nedosta-

—
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točná informovanosť na strane zamestnávateľov aj záujemcov
o zamestnanie, nízka motivácia na oboch stranách, absencia
nových riešení a iné.
Aj tieto skutočnosti nás vedú k presvedčeniu že udržanie prevádzky chránených dielní je naozaj potrebné a žiaduce. Napriek stále
sa zhoršujúcej situácii vo finančnej podpore štátu smerom k zamestnávaniu občanov s postihnutím sa budeme snažiť a využijeme
všetky zákonné možnosti k jej udržaniu.

—
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Na základe našich viacročných skúseností považujeme
spojenie práce a sociálnej rehabilitácie za ideálne pre túto skupinu dospelých občanov s mentálnym postihnutím.
Práca je pre nich dôležitá, pretože im dáva pocit dôležitosti, finančne ich motivuje. To, že sa popri práci vzdelávajú a trénujú rôzne sociálne schopnosti a zručnosti, ich
podporuje v samostatnosti, nezávislosti a aktivizuje ich
schopnosti.
Ďakujeme Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v
Malackách za odborné vedenie, poradenstvo a pomoc,
ktorú nám v priebehu celého roka 2013 poskytovali pri
podávaní žiadostí a čerpaní finančných prostriedkov
na prevádzku chránených dielní.

9. Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova
a prezentácia duchovných
a kultúrnych hodnôt
Nezisková organizácia Dom Svitania je za dobu svojej
existencie súčasťou miestnej komunity, pravidelne
a aktívne sa podieľa na verejnom živote v tejto
komunite a má svoje nezastupiteľné miesto ako
odborné zariadenie v rámci Slovenska.

Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných
a kultúrnych hodnôt je zahrnutá v celej našej činnosti. Tieto aktivity
jednotlivo uvádzame na inom mieste. Tu vyzdvihneme iba niektoré. Dom Svitania, n.o. organizuje mnohé benefičné projekty spolu
s OZ Svitanie ZPMP Malacky a inými partnermi. Už tradične, vždy
12. júna pripravujeme Deň krivých zrkadiel, je to akcia zameraná
na zmenu postojov verejnosti voči ľuďom s postihnutím na celom
Slovensku. Tiež pravidelne v novembri sa podieľame na príprave
benefičného koncertu OZ Svitanie ZPMP Malacky, ktorý je v našom
regióne už tradíciou.
Dom Svitania, n.o. v spolupráci s odborníkmi zabezpečuje vzdelávanie pre klientov a zamestnancov zariadenia formou prednášok
alebo účasťou na kurzoch v potrebných oblastiach.
Spolupracujeme so Združením na pomoc ľuďom s mentálnym
postihnutím v Slovenskej republike, s ich pomocou v rámci viacerých projektov sme zrealizovali a aj v budúcnosti budeme realizovať ďalšie vzdelávanie mladých ľudí s postihnutím, na ktoré má
ZPMP v SR akreditáciu.
Dňa 16.10. 2013 sme už opakovane organizovali Deň otvorených dverí a mali sme tradične veľkú účasť hostí. Pripomenuli sme
si spolu 17. výročie založenia nášho zariadenia. Je to už dlhá cesta,
ktorú sme prešli od roku 1997. S mnohými klientmi sme sa v priebehu rokov rozlúčili, na ich miesto prišli iní ... prežili sme veľa krásnych ale aj veľa ťažkých dní. Veľa sme sa spolu naučili, ale najmä –
veľa sme spolu dokázali.
Práve počas Dňa otvorených dverí je príležitosť, aby naši klienti
predviedli to, čo sa za celú dobu naučili: suverénne sprevádzajú
hostí, vysvetľujú im podrobnosti o zariadení, odpovedajú na otázky
prítomných. Nemajú problém povedať aj niečo o sebe, na konci
pozvú hostí „do bufetu”. Tu ich obslúžia kávou a koláčikmi tí klienti, ktorí nie sú tak dobre na komunikačnej úrovni, ale sú zručnejší

po stránke manuálnej a sami pripravili občerstvenie.
Priebežne prispievame do regionálnych periodík (Malacko,
Jakubovské zvesti) informáciami o našej činnosti, oslovujeme firmy
a donorov so žiadosťami o podporu nášho zariadenia. Snažíme sa o
trvalú udržateľnosť nášho projektu.
S obcou Jakubov máme štandardne dobrú spoluprácu a aktívne
sa zúčastňujeme na mnohých akciách, ktoré obec organizuje. Tak
isto obyvatelia a zástupcovia obce navštevujú naše akcie a podujatia.
Dom Svitania, n.o. má v regióne okresného mesta Malacky svoje
stále miesto, dobré meno a podieľa sa na spoločenskom živote
tohto regiónu.
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10. Spolupráca s partnermi doma
a v zahraničí
Partneri a priatelia na Slovensku aj v zahraničí sú pre
neziskovú organizáciu Dom Svitania veľmi významní
a dôležití. Naše partnerstvá a priateľstvá sú zväčša
dlhodobé, zakladajú sa na dobrých vzájomných
vzťahoch a veľmi veľa nás naučili.
V zahraničí má Dom Svitania, n.o. stálych priateľov a sympatizantov. Stáli pri nás od našich neľahkých začiatkov pri budovaní
zariadenia a sú s nami aj teraz. Nezištne a intenzívne činnosť nášho
zariadenia podporovali a podporujú. Mnohé vážne a neľahké situácie sme zvládli jedine s finančnou, materiálnou, ale najmä ich morálnou podporou.
• Inge a Karl Dohmwirth Deuz, Nemecko
• Lebenshilfe Siegen, Nemecko
• Nadácia OVS, neskôr Conaction, Venlo, Holandsko
• Johanna Flach, Grossgmain Rakúsko
Spolupracujeme aj s priateľmi z Česka, je to Združenie na pomoc
ľuďom s mentálnym postihnutím a špeciálna škola vo Frýdku
Místku.

Nezávislá platforma Z Domova domov vznikla ako priestor pre
pomoc a podporu všetkým, ktorí sa stotožnili so zámerom komunitných služieb a chcú ho na Slovensku realizovať a podporovať.
Platforma je otvorená ľuďom z rôznych oblastí a profesií, pretože
chce meniť pohľad širokej verejnosti na ľudí, ktorí sú v niečom iní a
výnimoční. Platforma zverejnila v júni 2013 svoje Vyhlásenie, ktoré
podporilo jednotlivci aj inštitúcie a Dom Svitania, n.o. tiež.
Sociofórum je nezávislá platforma organizácií tretieho sektora,
Dom Svitania, n.o. je riadnym členom. Aktívne sa zúčastňujeme na
jeho konferenciách s prezentáciami a tiež na vzdelávacích seminároch.

11. Ročná účtovná závierka
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Národné Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
je pre nás dlhodobým partnerom v mnohých aktivitách. ZPMP v SR
vytvára pilotné projekty v rôznych oblastiach, tieto potom prostredníctvom seminárov, školení a brožúr
šíri do regiónov Slovenska. Aktívne sa na
nich zúčastňujeme a nosíme si tieto novinky aj do našej činnosti.

Nezisková organizácia Dom Svitania používa na svoju
činnosť viaceré finančné zdroje. Najdôležitejšie sú
financie z verejných zdrojov, výnosy z vlastných činností,
projekty, granty a financie z asignačného mechanizmu
z daní. Každý z týchto zdrojov je dôležitý a nezastupiteľný.
Ročnú účtovnú závierku, prehľad o peňažných príjmoch
a výdavkoch neziskovej organizácie za rok 2013 vypracovala
Kristína Lončeková – UMO, poskytovateľ ekonomických služieb
pre Dom Svitania, n.o.

Správa o hospodárení
od 01.01.2013 do 31.12.2013

Príjmy

161 779,00 €

Verejné zdroje
ÚPSVaR v MA
BSK v BA
Výnosy z vlastnej činnosti
tržby z CHDKR, CHDKN, CHD mon. a bal.
Sponzorské, 2% z dane, projekty, granty
Poplatky za sociálne služby

27,88%
30,12%
27,02%
13,20%
1,78%

1,78 %
13,20 %

27,88 %

27,02 %
30,12 %

Výdavky

173 797,00 €
68,93%
4,38%

Mzdy, odvody do poisťovní
Energie
voda, elektrina, plyn
Náklady -ostatné
3,53%
obedy, stravné, cestov.náklady, PHM, repre,
občerstvenie, sociálne náklady
Materiál CHD, réžia, drobný nákup
9,06%
Služby
7,74%
telefón, internet, nájomné, účtovné sl., prepravné sl.
parkovné sl., deratizácia, opravy majetku
Poplatky
6,36%
poštovné, kolky, poistenia, cestná daň,
odpis 2011, školenia, daň na bankovom účte

9,06 %
3,53 %
4,38 %

7,74 %

6,36 %

68,93 %

12. Správa audítora

15. Pár slov na záver
Vážená čitateľka, vážený čitateľ tejto záverečnej správy !
Možno si niektorí z Vás spomenú na situáciu tejto neziskovej organizácie v roku 2010, keď sme naozaj s obavami očakávali, či Dom
Svitania, n.o. prežije. Prežil. Vďaka obetavosti tých, pre ktorých je táto nezisková organizácia viac ako len možnosťou prichýlenia klientov
počas pracovných dní bežného roka.
Už v minulej správe sme ako Správna rada našej neziskovej organizácie vyjadrili nádej, že by sme sa celkom potešili, keby v hospodárskej situácii nastal tak dlho očakávaný odraz od dna a zlepšenie
podnikateľského prostredia. S radosťou by sme sa vrátili do čias, kedy klienti Domu Svitania mali dosť zakázok od významných firiem
a aj v rozpočte organizácie bolo akosi „veselšie“.
Viackrát sme si na zasadnutiach Správnej rady v uplynulom roku
vypočuli informácie o tom, ako sa ani „legislatívne ľady“ nehýbu, ba
často to vyzerá, akoby sa ešte viac spriečili a ukazujú ľuďom s postihnutím skôr tú svoju neprívetivú podobu. A akosi niet toho, kto by do
tejto chladnej hrádze udrel. Ostáva len úmorné opakovanie a zdôvodňovanie vecí dávno známych, aby kryhy tej pretrvávajúcej nevšímavosti nenarobili ešte väčšiu škodu.
Čo povedať k tejto výročnej správe Domu Svitania, n.o.? Azda len
toľko, že napriek tomu, že odraz od krízového dna sa ešte stále nekoná, napriek často bolestivému prístupu tých, ktorí by v prospech
postihnutých ľudí mohli legislatívne urobiť aj niečo viac, napriek tomu, že jednu krízovú situáciu naháňa iná, možno ešte horšia, napriek
všetkým týmto negatívam sa ľudia srdcom spojení s Domom
Svitania, n.o. dokážu zmobilizovať a udržiavať ho v chode.

—
18
—

© Dom Svitania, n.o. 2014
Túto výročnú správu vypracovala
Stefi Nováková a Marcela Janovičová s použitím
ekonomických údajov od Kristína Lončeková - UMO.
Použité fotografie sú z aktivít a bežnej prevádzky
Domu Svitania, n.o.
Správa neprešla jazykovou úpravou

Tlač: Kníhtlač Gerthofer

Úprimná vďaka všetkým známym, menej známym i skromne
utiahnutým podporovateľom snaženia a činností nášho Domu
Svitania. Úprimná vďaka za každú pomoc, ktorá je akoby životodarnou miazgou aj do žíl tých, ktorí svojou každodennou prácou a svojím úsilím napĺňajú Kristove slová: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto maličkých, mne ste to urobili.
Dni letia ako suché lístie vo vetre. Preletelo ich toľko, že naplnili
rok 2013. Mnohé domy, žiaľ, padli. Dom Svitania opäť prežil. Čím to
je? Myslím si, že altruizmus, sen o sláve alebo túžba vyniknúť to nie
sú. Tieto pohnútky majú korene pravdepodobne kdesi v srdci...
Ďakujem a želám všetkým, ktorí sa o zotrvanie a zdarný chod
Domu Svitania pričinili, aby aj naďalej kráčali cestou, ktorá ich osobne, aj Dom Svitania bude obohacovať darmi, ktoré sa na trhoch
a burzách tohto sveta jednoducho nedajú nájsť...
S úctou a láskou
Ing. Jozef Bulla, predseda Správnej rady Domu Svitania, n.o.

Kontakt:
PhDr. Štefánia Nováková
Riaditeľka a štatutárna zástupkyňa Domu Svitania, n.o.
Dom Svitania, n.o.
900 63 Jakubov č.79
domsvitania@stonline.sk
+421 905 810 749
www.domsvitania.sk
Č.ú. 0189346282/0900
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