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Príhovor
Milí priatelia, vážení kolegovia,
predkladáme Vám výročnú správu ZPMP v SR za rok 2010. Čítajte a hodnoťte s nami. Bol to rok významný
a jubilejný, spolu sme si pripomínali 30. výročie založenia nášho Združenia. V duchu jubilea sa nieslo mnoho aktivít, Deň krivých zrkadiel bol spojený s oslavou tohto výročia, 15. ročník Výtvarného salónu bol znovu v Bratislave, ZPMP v SR zorganizovalo kampaň za dôstojný život ľudí s mentálnym postihnutím. Naše letáky oslovovali verejnosť v električkách a na bilboardoch, spoty vysielali v Rádiu Viva a rôznych televíziách.
Veríme, že kampaň oslovila verejnosť a jej výsledky všetci pocítime v každodennom živote.
Rovnako, ako rok predošlý, aj tento rok bol plný očakávania a nových výziev. Po intenzívnej príprave Slovenská republika ratifikovala Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. ZPMP v SR vzdelávalo o téme Dohovoru v miestnych združeniach v rámci celého Slovenska. Iniciovali a pripravili sme
podklady na „opatrovnícku reformu“ v intenzívnej spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR, so zapojením MPSVR SR a ďalších mimovládnych organizácií. Vyškolení lídri sebaobhajcov viedli viaceré skupiny
na Slovensku, aby sa hnutie sebaobhajcov ideovo a plošne šírilo ďalej. ZPMP v SR sa podieľalo aktívne na
príprave a pripomienkovaní mnohých legislatívnych noriem. Tieto skutočnosti majú a budú mať dlhodobý vplyv na náš bežný život.
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR je stabilným partnerom mnohých zahraničných
organizácií, svedčí o tom skutočnosť, že naši partneri nás navštevujú, vymieňajú si s nami skúsenosti a pozývajú nás na ich aktivity. Je to dôležité, dáva to signál o tom, že sme otvorení svetu a vieme sa učiť zo skúseností iných.
Ekonomická situácia na Slovensku a problémy, ktoré táto situácia prináša, ovplyvňujú aj činnosť a aktivity nášho Združenia. Ani v roku 2010 sme nemohli prijať nových zamestnancov, hoci aktivity a činnosť si
to vyžadujú. Zamestnanci pracovali nad rámec svojich pracovných povinností, i vo svojom voľnom čase
a s veľkým nasadením, za čo im patrí uznanie a poďakovanie. Mnohé aktivity, o ktorých sa vo výročnej
správe dočítate, sme realizovali i vďaka externým spolupracovníkom, brigádnikom a dobrovoľníkom, bez
ktorých by naša činnosť nemohla byť tak obsiahla.
Aj napriek náročnej a nepriaznivej ekonomickej situácii v spoločnosti, ZPMP v SR pokračuje v písaní a podávaní projektov a grantov, prostredníctvom ktorých naďalej napĺňa predsavzaté ciele a úlohy smerom ku
kvalitnejšiemu životu ľudí s mentálnym postihnutím.
ZPMP v SR je strešná organizácia, ktorá združuje miestne organizácie s vlastnou právnou subjektivitou.
Tieto združenia pracujú v komunitách, na miestnej úrovni. Pomáhajú deťom i dospelým s mentálnym
postihnutím a ich rodinám, mnohé poskytujú sociálne služby alebo služby zamestnanosti, fungujú i ako
svojpomocné skupiny. V roku 2010 vykonávali aktívnu činnosť vo všetkých krajoch, sme na nich hrdí, zaslúžia si ocenenie a obdiv spoločnosti. Podrobne o svojej práci informujú prostredníctvom vlastných výročných správ.
Milí priatelia, ďakujeme Vám všetkým za spoluprácu a pomoc pri realizácii našich aktivít, ktorými pomáhame ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodinám.
Mgr. Stefi Nováková		
Predsedníčka ZPMP v SR

Mgr. Iveta Mišová
riaditeľka Republikovej centrály, štatutárny zástupca ZPMP v SR
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Kto sme
ZPMP v SR je právnickou osobou, sídlo ZPMP v SR je Švabinského č. 7, 851 01 Bratislava. Sme občianskym
združením a vyvíjame činnosť na území Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Združenie vzniklo v roku 1980, združuje 59 miestnych združení
s viac ako 10 000 členmi na celom Slovensku.

Najväčším cieľom ZPMP v SR je začlenenie ľudí s mentálnym postihnutím do
spoločnosti. Chceme, aby aj v živote ľudí s mentálnym postihnutím boli samozrejmosťou základné ľudské práva: aby mohli pracovať, vzdelávať sa, oddychovať,
mať rodinný život a priateľov, aby boli akceptovaní takí, akí sú. Spoločným menovateľom aktivít nášho združenia je integrácia detí a dospelých ľudí s mentálnym
postihnutím do spoločnosti a obhajoba ich práv a záujmov.
Hlavným poslaním ZPMP v SR je všeobecná podpora činností a opatrení zameraných v prospech detí,
mládeže a dospelých ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodín, bez ohľadu na to, či človek s postihnutím,
jeho rodičia alebo opatrovníci sú členmi združenia
redsedníctvo ZPMP v SR
Mgr. STEFI NOVÁKOVÁ, predsedníčka, rodič / JUDr. ZUZANA STAVROVSKÁ, podpredsedníčka
Mgr. ĽUBICA VYBERALOVÁ, podpredsedníčka / PhDr. ALENA REPIŠČÁKOVÁ, rodič
PhDr. EVA ŠTEVKOVÁ / Mgr. PATRÍCIA GARAJOVÁ-JARJABKOVÁ, rodič / Mgr. AGNES ZELENÁ, rodič
Mgr. LADISLAV KRAJČOVIČ, rodič / RICHARD DRAHOVSKÝ, predseda sebaobhajcov na Slovensku

Revízna komisia
Ing. DUŠAN FABIAN, predseda, členky: VIKTÓRIA NAWALANYOVÁ, MÁRIA CSONTOSOVÁ
Výkonný aparát pre organizačnú, poradenskú, administratívnu, hospodársku,
finančnú a projektovú činnosť je Republiková centrála
Zamestnanci:
Mgr. IVETA MIŠOVÁ, riaditeľka, štatutárny zástupca / Mgr. MIROSLAVA PETROVIČOVÁ, sociálna pracovníčka
Bc. MIROSLAVA VÁVROVÁ, sociálna pedagogička / DANA HURBANIČOVÁ, administratíva
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Obhajoba práv a záujmov, sebaobhajovanie
uprojekt: Spoločne proti diskriminácii ľudí s mentálnym postihnutím
Termín realizácie: 1. 3. 2009 do 31.12.2010
Hlavným cieľom projektu bola podpora rovnakého prístupu k základným ľudským a občianskym právam
a vytvorenie nástroja na minimalizáciu diskriminácie pri rozhodovaní ľudí s mentálnym postihnutím (nediskriminácie ľudí s mentálnym postihnutím).
Čiastkové ciele: zvýšenie povedomia ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín prostredníctvom Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím ako nástroja na zabezpečenie rovnakého zaobchádzania, rozvíjanie kľúčových kompetencií ľudí s mentálnym postihnutím, posilnenie kapacity rodičov, opatrovníkov, odborníkov a aktivistov miestnych združení, podpora diskusie o spôsobe zvyšovania účasti ľudí
s mentálnym postihnutím na aktívnom živote v spoločnosti. Veľmi dôležitou úlohou, ktorú si ZPMP v SR
stanovilo bolo iniciovanie reformy opatrovníctva spočívajúcej v rozšírení existujúceho náhradného rozhodovania o podporované rozhodovanie.

uAktivity projektu:
1. Manažment projektu
2. Vzdelávanie
3. Príprava a vydanie informačných brožúr
4. Právny monitoring a analýzy
5. Medzisektorová spolupráca
6. Publicita

uaktivita č. 2 uVzdelávanie
Regionálne semináre
Počet regionálnych seminárov: 17, počet účastníkov na regionálnych seminároch: 380.
Miesto konania: Bratislava (2x), Nitra (2x), Trenčín, Partizánske, Trnava, Dunajská Streda, Banská Bystrica
(2x), Košice, Gelnica, Poprad, Bardejovská Nová Ves, Martin, Žilina, Skalica.
Účastníci seminárov boli rodičia, ľudia s mentálnym postihnutím, opatrovníci, lídri združení, zamestnanci
zariadení sociálnych služieb, odborníci.
V každom kraji boli zrealizované dva druhy seminárov s odlišnou obsahovou štruktúrou.
Prvý seminár v každom kraji bol zameraný na predstavenie:
∞ histórie a významu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím,
∞ jeho jednotlivých článkoch v súvislosti s ľuďmi s mentálnym postihnutím,
∞ článku 12, ktorí sa týka právnej spôsobilosti, spôsobilosti na právne úkony a o podporovanom
rozhodovaní,
∞ sebaobhajovaní ako forme sociálnej rehabilitácie.
Druhý seminár sa zameriaval predovšetkým na:
∞ oboznámenie účastníkov semináru s novými pohľadmi na systém právnej ochrany ľudí s mentálnym
postihnutím a s psychickým ochorením,
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∞ predstavenie inovatívneho prístupu v rozhodovaní,
∞ zvýšenie povedomia účastníkov o Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím
a jeho vplyve na životy ľudí s mentálnym postihnutím na Slovensku,
∞ príklady dobrej praxe.
Neoddeliteľnou súčasťou oboch seminárov bola diskusia s účastníkmi, pri ktorej sme získavali cenné
spätné väzby, názory, myšlienky a informácie.

uCeloslovenské vzdelávacie semináre
Počet seminárov: 2, miesto konania: Bratislava, termíny konania: 28. január a 23. september 2010, Bratislava, Hotel Médium, počet účastníkov: 211
Celoslovenské vzdelávacie semináre boli zamerané na podporu vytvorenia platformy, ktorá aktívne participovala na pripomienkovaní legislatívy ako aj na definovaní potrieb ľudí s mentálnym postihnutím. Obsahovo nadväzovali semináre na jednotlivé vzdelávacie semináre pre rodičov a členov ZPMP v regiónoch.
To znamená, že účastníci boli lepšie oboznámení so znením Dohovoru, s analýzou tohto právneho dokumentu v súvislosti s podmienkami na Slovensku. Navyše si mohli vypočuť príspevky zahraničných hostí, ktorí všetkých ešte viac povzbudili a motivovali k presadzovaniu práv ľudí s mentálnym postihnutím.

uVzdelávacie semináre pre ľudí s mentálnym postihnutím
Počet seminárov: 148, počet vyškolených sebaobhajcov: 39, miesto konania: Bratislava.
Účastníci seminárov sa učili najmä hovoriť sami za seba, stáť si za svojimi právami, rozhodovať sa, učili sa
väčšej nezávislosti, zodpovednosti.
Obsahovo boli koncipované tak, aby účastníkom odovzdali v prijateľnej a zrozumiteľnej forme informácie
z oblastí:
∞ Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím
∞ Sociálne služby
∞ Internet a vyhľadávanie informácii
∞ Verejná doprava, voľný čas
∞ Informácie pre spotrebiteľov
∞ Okrem toho sme pracovali aj na komunikačných a sociálnych zručnostiach účastníkov.
Stretnutia s týmto zámerom sa tematicky zameriavali na oblasť medziľudských vzťahov (priateľstvo, rodina, partnerstvo, sex).

uAktivita č. 3 uPríprava a vydanie informačných brožúr
Táto aktivita tvorila podporný rámec vzdelávaniu, keďže výstupy tejto aktivity boli priamo využívané počas
vzdelávacích seminárov. V roku 2009 sme vydali 4 druhy odborných brožúr v náklade 4000 ks a to Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím s komentárom vybraných článkov, ktoré priamo
ovplyvňujú život ľudí s mentálnym postihnutím a druhú brožúru s rovnomenným názvom v ľahko zrozumiteľnom jazyku (Easy – to – read), tretiu Podporované rozhodovanie a štvrtú Podporované rozhodovanie v ľahko zrozumiteľnom jazyku. Brožúry boli distribuované do miestnych združení, na seminároch, ako
aj do domovov sociálnych služieb. V roku 2010 sme urobili dotlač v náklade 2000 ks. O brožúry bol veľký
záujem a vzhľadom k nadčasovosti témy budú aktuálne viac rokov.
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uAktivita č. 4 uAnalýza súčasného stavu fungovania opatrovníctva osobám,
ktorých spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená alebo tejto spôsobilosti boli
pozbavení v celom rozsahu a analýza článku 12 Dohovoru OSN o právach ľudí so
zdravotným postihnutím so zameraním sa na hľadanie východísk pre koncepciu
reformy.
Paralelne so vzdelávacími aktivitami bežali aktivity súvisiace s prípravou návrhu reformy opatrovníctva.
Samotnej aktivite predchádzala niekoľkomesačná odborná práca, právny monitoring a analýzy. Do spracovania analýz bolo zapojených viacero subjektov, ktorí mali záujem podeliť sa so svojimi skúsenosťami
zo života ľudí s mentálnym postihnutím. Viedli sme dlhé debaty o dotknutých otázkach a s tým spojených
problémoch. Diskutovali sme s rodičmi, ľuďmi s mentálnym postihnutím, ale aj sudcami, prokurátormi, spolupracujúcimi právnikmi.
K spracovaniu analýz boli použité rôzne publikované aj nepublikované materiály.
Analýzy sú zverejnené na www.zpmpvsr.sk

uAktivita č. 5 uMedzisektorová spolupráca
Vypracovali sme návrh opatrovníckej reformy, ktorá bude mať dosah nielen na ľudí s mentálnym postihnutím, ale aj na iné cieľové skupiny, napr. ľudí s psychiatrickým ochorením, rôznymi duševnými poruchami, ale aj pre starších ľudí. Rozhodli sme sa preto rozvinúť spoluprácu medzi rôznymi MVO, ktoré sa venujú problematike ľudských práv alebo ktoré zastupujú občanov so zdravotným postihnutím, či starších
občanov. Na výzvu pozitívne reagovali a koalíciu vytvorili ZPMP v SR, Liga lidských práv (MDAC) Brno, Liga
za duševné zdravie, Otvorme dvere, otvorme srdcia, Národná rada občanov so zdravotným postihnutím
v SR, OZ Inklúzia, Sociofórum, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Občan demokracia a zodpovednosť, Fórum pre pomoc starším. V septembri 2009 sa uskutočnilo prvé pracovné stretnutie zástupcov organizácií a následne 4 okrúhle stoly.
Prvý, v októbri 2009 sa venoval analýze súdneho konania o spôsobilosti na právne úkony a jeho dopadu
na život ľudí zo zdravotným postihnutím, ako aj návrhom na zmenu postavenia opatrovníkov v Slovenskej republike. Témou druhého v marci 2010 bola opatrovnícka reforma a jej dopad na zmenu Občianskeho zákonníka: „Diskriminačné aspekty pozbavenia spôsobilosti na právne úkony“, na treťom v septembri
a štvrtom v októbri 2010 sa odborne diskutovalo o návrhu opatrovníckej reformy. Okrúhlych stolov sa zúčastňovali nielen zástupcovia MVO, ale aj zástupcovia kompetentných orgánov a inštitúcií, najmä Ministerstva spravodlivosti SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, NR SR, Spoločného sekretariátu
Rady vlády pre osoby so zdravotným postihnutím a Rady vlády pre seniorov.
Navrhovaná osnova predstavuje modernú právnu úpravu komplexnej ochrany ľudí s duševným postihnutím pri rešpektovaní aktuálneho vývoja medzinárodného práva a zahraničných právnych úprav.
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Osnova vychádza z Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, odporúčaní Rady Európy
a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva. Svoju inšpiráciu čerpá z moderných zahraničných právnych úprav. Zo sociologického a filozofického hľadiska je návrh vybudovaný na sociálnom prístupe k postihnutiu, ktorý odmieta paternalistické poňatie postihnutia, na práve na sebaurčenie každého človeka
bez rozdielu, v snahe vytvoriť podmienky pre plnú inklúziu ľudí s postihnutím späť do majoritnej spoločnosti.
Návrh osnovy reformy opatrovníctva sme oficiálne zaslali na Ministerstvo spravodlivosti SR v novembri
2010. Na základe návrhu budú zapracované zmeny v rámci rekodifikácie Občianskeho zákonníka.
Projekt bol spolufinancovaný z Finančného mechanizmu, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, ktorého sprostredkovateľom je Nadácia otvorenej spoločnosti a vďaka
sponzorovi Slovenské elektrárne, a.s.

uprojekt: Sebaobhajovanie je pre nás šancou 2.
Termín realizácie: 1.9.2009 – 30.9.2010

uCiele projektu
1. Budovať kapacity podporných osôb občanov s mentálnym postihnutím
2. Podnietiť vznik nových skupín sebaobhajcov v rôznych regiónoch Slovenska
3. Zvýšiť kvalitu života ľudí s mentálnym postihnutím
4. Poskytovať informácie a poradenské služby týkajúce sa sebaobhajovania

uAktivity projektu
1. Vzdelávaco-informačné semináre pre podporné
osoby ľudí s mentálnym postihnutím
2. Zážitkové víkendovky pre sebaobhajcov
3. Rozvoj a pravidelná aktualizácia webovej stránky

uVzdelávaco-zážitkové semináre pre lídrov
Cieľom seminárov bol intenzívny nácvik a osvojenie si praktických zručností, ktorými musí nový líder disponovať, pripravenosť lídra na problémové a kritické situácie, ktoré môžu nastať počas stretnutia sebaobhajcov a aktívne zapojenie nových lídrov do prípravy samostatného projektu práce so skupinou, ktorý slúžil ako výstup nového lídra pri posudzovaní jeho pripravenosti na prácu so skupinou sebaobhajcov
a tiež ako podklad pre prácu s novozaloženou skupinou. Vyškolili sme 8 nových lídrov, ktorí boli motivovaní pracovať so skupinami sebaobhajcov vo svojom meste. V priebehu seminárov sme veľký dôraz kládli na diskusiu s účastníkmi s cieľom čo najpresnejšie kopírovať ich potreby a očakávania od vzdelávania.
Od januára 2010 do júna 2010 sa v mestách Trnava, Malacky a Vranov nad Topľou stretávali nové skupiny
sebaobhajcov. Skupiny sa stretli: v Trnave 6x, v Malackách 7x, vo Vranove nad Topľou 6x. Na základe absolvovania vzdelávaco-zážitkového semináru vznikla aj nová skupina sebaobhajcov v Spišskej Novej Vsi.

zpmp_vyr.sprava.indd 7

5/30/11 12:43 PM

uInformačné semináre pre rodičov a členov miestnych združení
Paralelne so vzdelávaco-zážitkovými seminármi sa uskutočnili 3 informačné semináre pre rodičov a členov miestnych združení v Malackách, Trnave a Vranove nad Topľou.
Cieľom seminárov bolo zvýšenie informovanosti účastníkov seminárov v oblasti sebaobhajovania, povzbudenie účastníkov seminárov k aktívnemu prístupu k podpore svojich detí a členov združenia s mentálnym postihnutím, zbúranie predsudkov a mýtov o sebaobhajovaní a podpora aktívnej účasti rodičov
a členov miestnych združení na organizovaní stretávania sa sebaobhajcov.

uZážitkové víkendovky pre sebaobhajcov
Prvá zážitková víkendovka sa uskutočnila v Hoteli Biela Medvedica v Bystrej v marci 2010. Počet účastníkov: 30, z toho 5 lídrov, 4 dobrovoľníci a 21 sebaobhajcov. Cieľom bolo povzbudenie nových skupín sebaobhajcov a ich lídrov do ďalších stretnutí, utvorenie nových priateľstiev a dobrých základov na budúcu
spoluprácu, zlepšenie orientácie v téme ľudských práv u sebaobhajcov, integrácia ľudí s postihnutím
a ľudí bez postihnutia.
Druhú zážitkovú víkendovku sme zorganizovali v júli 2010 v VÚZ SZU Modra – Harmónia. Počet účastníkov: 30, z toho 5 lídrov, 4 dobrovoľníci a 21 sebaobhajcov. Druhá víkendovka bola určená predovšetkým
pre dlhšie fungujúce skupine. Jej cieľom bolo povzbudiť skúsených sebaobhajcov a ich lídrov v ďalšom
vzdelávaní. Tematicky sme s lídrami a dobrovoľníkmi pripravili pre účastníkov program s názvom „Ja a môj
svet“. I tento víkend naplnil stanovené ciele.

uAktivita 3 uRozvoj a pravidelná aktualizácia webovej stránky
Webová stránka www.sebaobhajovanie.sk bola pravidelne aktualizovaná. Počas trvania projektu sme uverejnili 12 článkov prezentujúcich hnutie sebaobhajcov a projekt. Taktiež prebehla jej rozsiahla rekonštrukcia s cieľom urobiť stránku ešte viac prístupnú pre ľudí s mentálnym postihnutím (zjednodušenie jej obsahu do podoby ľahko-čitateľného jazyka, jednoduchá orientácia na stránke).
Projekt Sebaobhajovanie je pre nás šancou 2. bol prínosom pre tri rôzne skupiny ľudí – mladých ľudí
s mentálnym postihnutím, ich rodičov a odborníkov, ktorí s ľuďmi s mentálnym postihnutím pracujú. Po
kvalitatívnej stránke sme mali možnosť sledovať osobnostný rozvoj i nárast vedomostí u všetkých zúčastnených, kvalitatívne ukazovatele nám priniesli informáciu o množstve práce, ktorá s projektom súvisela.
Rozvoj webovej stránky www.sebaobhajovanie.sk bude mať presah aj do budúcnosti, rovnako ako práca
odborníkov s novo vytvorenými skupinami sebaobhajcov.
Projekt bol podporený z Nadácie pre deti Slovenska, fondu Hodina deťom, z 2% z daní, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva kultúry SR.

uAktivity ZPMP v SR v oblasti legislatívy
Zástupcovia ZPMP v SR boli i v roku 2010 členmi Rady vlády SR pre osoby so zdravotným postihnutím,
členmi odborných pracovných skupín, podieľali sa na aktualizácii Národného programu rozvoja životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím vo všetkých oblastiach života.
ZPMP V SR ZVYŠOVALO V ROKU 2010 INFORMOVANOSŤ VEREJNOSTI O DOHOVORE OSN O PRÁVACH
OSÔB SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM A LOBOVALO ZA JEHO URÝCHLENÚ RATIFIKÁCIU SLOVENSKOU REPUBLIKOU.
PROSTREDNÍCTVOM NÁRODNEJ RADY OBČANOV SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM SME MALI MOŽNOSŤ
VYJADRIŤ SA K NÁVRHOM:
uNávrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení,
uNávrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon),
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uNávrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu,
uNávrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a o zmene
a doplnení niektorých zákonov,
uNovela zákona č. 595/2003 o dani z príjmu,
uNávrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády SR.
PROSTREDNÍCTVOM RADY VLÁDY PRE OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM SME MALI MOŽNOSŤ
VYJADRIŤ SA K NÁVRHOM:
uNovela zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného
postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
uNávrh vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 130/2010 Z. z.,
uNávrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení zákona č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť
o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 571/2009 Z. z.,
uNávrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene
a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
uNávrh zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,
uNávrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
uNávrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - medzirezortné pripomienkové konanie,
uVýnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 2010 č. , ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11.
februára 2008 č. 04650/2008-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky
upravujúca prídavné látky v potravinách v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2010 č. 08936/2010-OL,
uOpatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov
plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia,
uOpatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045-33/2010 – OL 010, ktorým sa
mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003-OAP z 30. decembra
2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov,
uNávrh Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva Zoznam dietetických potravín plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia,
uNovela zákona 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 v znení zákona
č. 317/2009 Z. z.,
uNávrh opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych pomôcok plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia,
uVyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na kurz prvej
pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci,
uNávrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o povinnostiach poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotnej poisťovne a Úradu pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou v oblasti poskytovania a úhrady zdravotnej starostlivosti,
uNávrh zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
uNávrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 101/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálne materiálnotechnické a personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební a ustanovujú
indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie,
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uNávrh výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú minimálne
štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy
a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra,
uNávrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení ďalších zákonov,
uNávrh na ratifikáciu Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím a Opčného protokolu k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím,
uNávrh opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, č. 07045-31/2009 - OL 2010, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003-OAP z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov,
uNávrh opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia,
uNávrh opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych pomôcok plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia,
uNávrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti
uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov,
uNávrh zákona Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
uOpatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. O-20/2010, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti poskytovania verejných telefónnych automatov a služieb pre zdravotne postihnutých užívateľov,
uOpatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje
výška dôchodkovej hodnoty na rok 2011.

Vzdelávanie
uprojekt: Tajomstvo mojej peňaženky
Termín realizácie: 15.3.2010 – 30.8.2010
Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie finančnej gramotnosti ľudí s mentálnym postihnutím prostredníctvom zorganizovania kurzu hospodárenia s financiami.
Čiastkové ciele:
1. Vypracovanie pracovných listov pre účastníkov kurzu v ľahko-čitateľnom štýle
2. Vypracovanie metodiky pre lektora vzdelávacieho kurzu
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Uvedené ciele sa počas trvania projektu podarilo naplniť. Po obsahovej stránke i formou prevedenia bol
pre účastníkov kurz zaujímavý a vyjadrili túžbu, aby kurz pokračoval aj naďalej. Pracovali sme s pracovnými listami upravenými do ľahko-čitateľnej podoby, teda do formy, ktorá je jednoducho zrozumiteľná aj ľuďom s mentálnym postihnutím. Okrem toho sme výklad teórie doplnili rôznymi aktivitami, prácou s internetom či samostatným štúdiom. Práve tieto časti stretnutí sa u účastníkov stretli s najväčším
úspechom. Z celkového počtu 11 prihlásených sa záverečného preskúšania sa zúčastnilo 9 aktívnych
účastníkov, ktorých vedomosti splnili podmienky úspešného absolvovania kurzu. Vzhľadom na znížené
zručnosti písať a čítať, prebehla skúška účastníkov ústne. Účasť na projekte, resp. na vzdelávacom kurze
naštartovala u účastníkov záujem o svet financií. Uvedomujeme si, že téma hospodárenia s financiami
je pomerne obsiahla a na to, aby si človek s mentálnym postihnutím skutočne osvojil informácie a vedel ich využiť v praxi, je potrebný dlhší čas. V pilotnom kurze sme z obsahu vypustili niektoré informácie a zamerali sa len na tie najdôležitejšie, s ktorými sa človek stretá v každodennom živote. V budúcnosti sa preto chceme venovať témam, ktoré sme tento krát vynechali.

Projekt bol podporený z Nadácie pre deti Slovenska.

uprojekt: Kto hľadá, nájde
Termín realizácie: 1.7. 2010 – 30.11.2010
Cieľ projektu:
1. Rozvíjať komunikačné, sociálne i odborné zručnosti a schopnosti ľudí s mentálnym postihnutím
2. Podporiť spoluprácu medzi pedagógom a študentom/lektorom kurzu a účastníkom
3. Rozvíjať webovú stránku www.sebaobhajovanie.sk a šíriť tak informačno-vzdelávacie materiály smerom k širokej verejnosti.
Kurz sme realizovali v priestoroch RC ZPMP v SR, vo vybavenej počítačovej miestnosti so zavedeným internetom. Účastníci kurzu absolvovali vo dvoch skupinách 9 stretnutí (spolu 18). Kurz úspešne absolvovalo 9
ľudí s mentálnym postihnutím, ktorí rozvinuli svoje vedomosti i praktické zručnosti pri práci s internetom,
zlepšili si svoje komunikačné i sociálne schopnosti (v priamej interakcii s ostatnými účastníkmi).
Dôležitým momentom kurzu bola vzájomná spolupráca účastníkov a podpora zo strany lektorov, pričom
bolo vytvorených 10 informačno-vzdelávacích materiálov.
Priebežne boli zverejňované na webovej stránke www.sebaobhajovanie.sk.
Po ukončení kurzu sú účastníci schopní informácie vyhľadať samostatne, čo im uľahčuje život, spestruje častý domáci stereotyp, umožňuje komunikáciu s kamarátmi... Takéto aktívne využívanie internetu sa
pre nich stáva prostriedkom socializácie, vzdelávania i zábavy, stáva sa im všeobecným edukačným, informačným, komunikačným i zábavným nástrojom všedného dňa.
Projekt bol finančne podporený z Nadácie Tatrabanky.
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Sociálne služby
uPoskytovanie základného a špecializovaného poradenstva
Termín: 1.1.2010 – 31.12.2010
Na základe zmluvy č. 60/2010 ku zmluve o poskytnutí finančného príspevku na úhradu nákladov za vykonávanie sociálnej prevencie a poskytovanie sociálneho poradenstva 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 sme v roku 2010 poskytovali základné a špecializované
sociálne poradenstvo.
Cieľom bolo poskytovanie odbornej sociálnej pomoci a podpory ľuďom s mentálnym postihnutím a tiež
ich rodinám pri zvyšovaní kvality ich života, sociálnej integrácii a začlenení sa do primeraných spoločenských podmienok a pri presadzovaní ich práv a záujmov. Formy, ktoré sme používali: individuálne poradenstvo, prácu s rodinou, skupinové poradenstvo, poradenstvo v oblasti svojpomoci.

uŠpecializované poradenstvo pre dospelých ľudí s mentálnym
postihnutím
Viacerí klienti s mentálnym postihnutím vzhľadom k svojmu hendikepu majú podobné problémy v komunikácii, v interakcii so sociálnym prostredím a pri fungovaní v bežnom živote. Pri práci s klientmi sme preto zvolili okrem individuálnej práce i skupinovú formu. Skupina ako malé sociálne prostredie mala hneď
niekoľko výhod: dávala im pocit, že niekam patria, stretli sa s novými ľuďmi, získali nových priateľov, učili sa
zo skúseností iných členov skupiny, diskutovali a rýchlejšie chápali vhodné spôsoby riešenia problémových situácií. Mali príležitosť rozprávať o udalostiach z vlastného života, učiť sa načúvať iných, poradiť si
i navzájom (pomoc k svojpomoci), učili sa byť empatickí.
Klienti s mentálnym postihnutím v skupine rýchlejšie poznávali a boli intenzívnejšie motivovaní preberať
zodpovednosť za seba. Okrem spomenutých faktorov práca v skupine ich stimulovala v sociálnej komunikácii. Pri práci s klientmi sa používal ľahkozrozumiteľný jazyk a ľahko-čitateľný text (pomôcky).
Metódy a techniky, ktoré sme používali: rozhovory, diskusie, brainstorming, hry, relaxáciu, modelové hry,
meditačné techniky, rozprávanie a načúvanie, hranie rolí, domáce úlohy, ventiláciu, podmieňovanie, pozitívne posilňovanie, nácvik sebapresadzovania, asertivity.
Tréningy v rámci špecializovaného poradenstva boli následne podľa potreby prepojené s tréningom sociálnej rehabilitácie, v rámci ktorej si precvičovali rozličnými technikami sociálnu komunikáciu a orientáciu v užšom i širšom prostredí.
V prvom polroku sme sa venovali tematickým oblastiam: podporované bývanie, medziľudské vzťahy a sexualita, služby a moje práva, sociálna pomoc a podpora štátu, príroda a možnosti jej ochrany. Diskutovali sme o zákone č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákone č. 447/2008 Z. z. o peňažných kompenzáciách ťažkého zdravotného postihnutia. Prehĺbili sme ich vedomosti na tému Sociálna pomoc a podpora štátu. Posledným tematickým okruhom bola téma Príroda a možnosti jej ochrany. Na žiadosť klientov poradenských
stretnutí sme hovorili o možnostiach ochrany prírody, o ich ukotveniach v zákonoch a o tom, akým spôsobom to ovplyvňuje ich životy.
V druhom polroku vznikli nové poradenské skupiny. Bolo preto potrebné zamerať sa najprv na činnosti,
ktoré by posilnili dôveru a spoluprácu v skupine. Klientov sme motivovali nielen k poznávaniu ostatných
členov skupiny, ale i samých seba, nakoľko práve spoznanie vlastných preferencií a potrieb je nevyhnutným predpokladom pri plánovaní osobných cieľov a ich napĺňaní. Nadobudnutú sebadôveru klientov sme
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posilnili informáciami o právach, ktoré im prináležia. Nezabudli sme ani na povinnosti, o ktorých napĺňaní sme s klientmi niekoľkokrát diskutovali. Aktívnymi činnosťami si klienti mali možnosť trénovať a rozvíjať
svoje komunikačné a argumentačné zručnosti, schopnosť plánovať a robiť rozhodnutia. Tematické okruhy: sebapoznanie, asertívna komunikácia, moje práva a moje povinnosti, spolupráca v skupine, prezentácia a vystupovanie pred skupinou.

uŠpecializované poradenstvo pre rodičov detí s mentálnym
postihnutím
Rodičov detí s mentálnym postihnutím sme podporovali v rozvoji svojich záujmov a uspokojovaní osobných potrieb a túžob. Hovorili sme o posilňovaní pozitívneho postoja k sebe samému. V tejto súvislosti sme
počas stretnutí zrealizovali niekoľko aktivít zameraných na sebapoznávanie. Rôzne formy sociálnej výmeny ponúkli odpoveď na to, ako pôsobíme na druhých ľudí, ktoré formy neverbálnej komunikácie o nás veľa
prezrádzajú. Problematike komunikácie sme venovali aj počas ďalších stretnutí, pozerali sme na ňu z pohľadu spoločenského i osobného života.
Rodičia detí s mentálnym postihnutím prežívajú stresové situácie častejšie, v porovnaní s rodičmi detí bez
postihnutia. Aj preto sme do obsahu poradenských stretnutí zaradili problematiku zvládania stresu, predstavili sme si model zvládania podľa Satirovej. Na ďalších stretnutiach sme sa zamerali na povzbudenie
rodičov k pozitívnemu prístupu k problémom, s ktorými v živote bojujú. Predstavili sme im rôzne teórie
šťastia, o ktorých sme neskôr diskutovali. Cieľom týchto stretnutí bolo zharmonizovať osobnosť rodičov,
podporiť pocit spokojnosti samého so sebou, stimulovať schopnosť úspešne prekonávať životné prekážky. S cieľom podporiť rozvoj vzťahu k vlastnej osobnosti sme rodičov poprosili o prinesenie obrázkov, ktoré nejakým spôsobom vystihujú ich detstvo i súčasný život. Rozhovor o fotografiách sa zvrtol na diskusiu o potrebe kvalitných vzťahov v našich životoch. Tieto vzťahy fungujú ako zdroje, z ktorých môžeme
čerpať energiu, posúvajú nás ďalej, rešpektujú nás. Mnohých rodičov detí s mentálnym postihnutím trápi aj otázka bývania ich dcéry či syna. Stretnutím a diskusiou na túto tému sa podarilo podporiť rodičov,
aby začali uvažovať o budúcnosti svojho dieťaťa a jeho bytovej otázke aj smerom k zariadeniam podporovaného bývania.
V druhom polroku sme sa venovali otázkam vzťahu človeka a okolia. Na jednotlivých poradenských stretnutiach sme hovorili o témach: farby liečia telo i dušu, emočná inteligencia (rodičom to pomáhalo byť osobnostne vyrovnaným, spokojným človekom, pristupovať k životným situáciám tvorivo, citlivo, ľudsky), protirečenie života, o životných štýloch súčasnosti, tradície, rituály, symboly v našom živote.

zpmp_vyr.sprava.indd 13

5/30/11 12:43 PM

V rámci individuálnej poradenskej práce sme sa venovali i jednotlivým rodičom alebo celej rodine. Obsahom boli rôzne špecifické problémy, ako napríklad riešenie otázky bývania ich dieťaťa s mentálnym postihnutím v budúcnosti, problémy v komunikácii s dieťaťom a iné.
Počet poradenských stretnutí, konzultácií, intervencií v prvom polroku bol 99, v druhom polroku 62, počet klientov v prvom polroku bol 63, v druhom polroku bol 68.
Poskytovanie sociálneho poradenstva finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj.

uPoskytovanie sociálnych služieb v Zariadení podporovaného
bývania na Hanulovej ul. 3 v Bratislave – Dúbravke.
Zariadenie podporovaného bývania má vytvorenú kapacitu pre troch klientov s mentálnym postihnutím.
V zariadení sme poskytovali sociálnu službu a dohľad v období 1.1.-31.12.2010. Okrem dohľadu sa v zariadení poskytovalo aj ubytovanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených
záujmov, utvárali sa podmienky na prípravu stravy a vykonávala sa sociálna rehabilitácia.
V súvislosti so zabezpečovaním stravovania, ZPMP v SR poskytovala pomoc klientom pri zostavovaní jedálneho lístka, plánovaní rozpočtu na prípravu stravy na deň, nákupe potravín, príprave stravy a pomoci
pri vyúčtovaní zloženej zálohy bezplatne.
Filozofiou nášho zariadenia je, aby sa klientom poskytovali sociálne služby v prostredí, ktoré sa čo najviac
podobá prirodzenému prostrediu. Získavajú a rozvíjajú si tu svoje schopnosti a sociálne zručnosti potrebné pre samostatný život. Okrem toho sú im poskytované poradenské služby zamerané na riešenie bežných
problémov i špecializované poradenstvo. Bytovými asistentkami sú vedení k čo najväčšej samostatnosti,
samozrejme vzhľadom na ich možnosti a schopnosti. Aj keď existuje viacero zariadení podporovaného bývania, naše zariadenie je špecifické tým, že klienti žijú v komunite. Bývajú v bytovke a starajú sa o chod domácnosti tak, ako všetci ostatní ľudia. Nakupujú v lokálnych obchodoch, stretávajú sa so susedmi, zapájajú
sa do bežného života. Veľmi pozitívne na život v zariadení reagujú klienti, ich rodiny a okolie.
Osobnostný rozvoj klientov je pravidelne monitorovaný. S klientmi boli vypracované plány individuálneho rozvoja, na základe ktorých asistenti pracovali na osobnostnom raste klientov, na zlepšovaní ich
vedomostí, zručností a schopností. Plnenie týchto plánov bolo pravidelne hodnotené každé 4 mesiace.
Dohľad bol poskytovaní podľa potreby v popoludňajších, nočných a ranných hodinách. Klienti mali na
základe ich potrieb vypracovaný individuálny týždenný rozvrh, v ktorom boli zakomponované aj ich
ďalšie voľnočasové aktivity podľa záujmu.
Pravidelné činnosti spojené s podporovaným bývaním boli: vystavovanie vyúčtovania pre klientov za
stravu, vypracovanie rozpisu služieb pre asistentov, priebežné nakupovanie a hospodárenie s peniazmi
na stravu prostredníctvom pokladne klientov, pomoc klientom s hospodárením s ich vreckovým, asistencia s prípravou raňajok, desiaty, olovrantu a večere podľa potreby, sledovanie čiastkových úloh plánov
osobného rozvoja, stretnutia s asistentmi, stretnutia s rodinnými príslušníkmi klientov, poradenstvo
asistentom, špecializované poradenstvo klientom a ich rodinným príslušníkom, komunikácia s Mestskou časťou Dúbravka – s oddelením sociálnych vecí a zdravotníctva, s dodávateľmi služieb, Bratislavským samosprávnym krajom.
Poskytovanie sociálnych služieb finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj.
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uV rámci zlepšenia kvality poskytovaných sociálnych služieb sme sa zapájali do grantových programov,
na voľno časové aktivity sme získali grant z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Projekt uSKVALITNENIE ŽIVOTA KLIENTOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM V ZARIADENÍ PODPOROVANÉHO BÝVANIA trval od 1.5 do 31.12.2010. V rámci projektu sme realizovali nasledovné aktivity:
1. Svet v mojej knihe – nákup literatúry na prácu s textom
2. Šikovné ruky – nákup farbičiek, výkresov a maliarskych potrieb
3. Cvičím, cvičíš, cvičíme – nákup pomôcok na cvičenie.
Taktiež sme boli úspešní pri získaní grantu z projektu OPORA, ktorú vyhlásila Nadácia SPP. Za jeden z efektívnych nástrojov na dosiahnutie sociálneho začleňovania znevýhodnených skupín sa považuje aj tvorba a realizácia Individuálnych plánov rozvoja. Grant sme získali na realizáciu vybraných aktivít individuálneho plánu rozvoja jedného klienta. Projekt sme začali realizovať v máji 2010 a skončil 31.10.2010. Aktivity v rámci projektu boli:
Zlepšenie zručností pri varení, pri správnom používať mobilného telefónu a naučiť sa zásadám správnej
sociálnej komunikácie pri telefonovaní, zlepšenie kondície: začať s novou aktivitou na trávenie voľného
času – posilňovňa, ale aj cvičenie v bývaní na stacionárnom bicykli, zlepšenie správania sa, upevnenie zásad slušného správania a ich používanie, precvičovanie a udržiavanie akademických zručností.
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Sociálna rehabilitácia
uprojekt: Rekondično – integračné pobyty
Termíny a miesto konania:
1. Chata Žiar Rajecká Lesná, 25.7.– 31.7.2010
2. Chata Žiar Rajecká Lesná, 1.8. – 7.8.2010
Počet účastníkov: 80
Hlavným cieľom rekondično-integračných pobytov, ktoré majú na pôde ZPMP v SR dlhú tradíciu, je umožniť stretnutie sa dvoch svetov – sveta ľudí s postihnutím a ich asistentov bez postihnutia. Počas vzdelávacích, relaxačných, športových aktivít i riešení bežných situácií každodenného života prirodzene dochádza
k integrácii a vzájomnej inšpirácii všetkých účastníkov pobytu.
Nemenej dôležitým faktom je skutočnosť, že počas takýchto pobytov dochádza k šíreniu pozitívnej informácie o mentálnom postihnutí aj smerom k širokej verejnosti – ľudia s mentálnym postihnutím predstavujú svoje zručnosti a schopnosti nielen svojim asistentom, ale tiež personálu zariadenia, v ktorom sa pobyt
koná, alebo obyvateľom dediny či mesta v blízkosti zariadenia.
Prínos rekondično-integračných pobytov pre ľudí s mentálnym postihnutím spočíval predovšetkým
v možnosti prežiť pocit samostatnosti, zodpovednosti samého za seba (bez prítomnosti rodičov). Skúsenosti z minulých rokov sa nám potvrdili aj toto leto a mnohí účastníci s postihnutím prekonali v prítomnosti asistentov hranice, o ktorých si ich rodičia mysleli, že sú neprekonateľné. Pri každom takomto
úspechu si jasne uvedomujeme, že organizovanie pobytov má nesmierny význam z hľadiska osobnostného rozvoja účastníkov. Tí získavajú sebadôveru, vieru vo vlastné schopnosti, motiváciu postarať sa
o svoje potreby sami. Nezanedbateľný je i vplyv týchto skúseností na ich samostatný život v budúcnosti.
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Jednotlivé edukačno-relaxačné programy sa líšili motívmi, spoločnou črtou boli zakaždým spokojnosť
a príjemný zážitok pre všetkých zúčastnených. Navštívili sme aj blízke okolie – kúpalisko Veronika v Rajci
či Slovenský drevený betlehem v Rajeckej Lesnej. Okrem toho sme pracovali s výtvarným materiálom na
tvorivých dielňach, trénovali zručnosť a ohybnosť na športových hrách, či opekali v spojení so živou hudbou. Práve hudba a tanec boli jednou z najvyhľadávanejších aktivít a veľa vypovedajú o prirodzenej povahe ľudí s mentálnym postihnutím – ich radosti zo života. A že ňou vedia nakaziť aj ostatných, sa i v roku
2010 presvedčilo mnoho ľudí, ktorí nám s organizáciou a zabezpečením pobytov pomohli.
Realizáciu projektu finančne podporilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ZPMP v SR
prostredníctvom 2% z daní a verejnej finančnej zbierky a príspevku účastníkov.

uprojekt: Sociálna rehabilitácia
Termín realizácie: 1.1.2010 – 31.12.2010
Hlavným cieľom projektu bola podpora a nácvik zručností, vedúcich
k samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti ľudí s mentálnym postihnutím.
Čiastkovými cieľmi projektu boli:
∞ Nácvik sociálnej komunikácie
∞ Nácvik priestorovej orientácie
∞ Nácvik ostatných zručností a rozvoj schopností
Sociálno-rehabilitačné stretnutia sa konali v Bratislave pravidelne v priebehu celého roka, týždenne minimálne 3-4 skupiny, v ktorých bolo zapojených celkom 40 dospelých ľudí s mentálnym postihnutím, celkový počet stretnutí v roku 2010 bol 125.

A. Nácvik sociálnej komunikácie
Tréning komunikačných schopností prebiehal prirodzene počas všetkých sociálno-rehabilitačných stretnutí. Ich účastníci si rozvíjali nielen základné i rozvinuté komunikačné schopnosti.

B. Nácvik priestorovej orientácie
Ľudia s mentálnym postihnutím majú veľký problém s priestorovou orientáciou. Mnohí využívajú ako podporu osobných asistentov. Je však nevyhnutné učiť ich základným orientačným zručnostiam, nakoľko sa
vždy môže stať, že sa raz ocitnú sami, na neznámom mieste. Navyše je schopnosť zorientovať so vo svojom sociálnom prostredí základným predpokladom pre samostatný a nezávislý život. Účastníci rehabilitačných stretnutí mali možnosť praktických nácvikov v teréne..

C.Nácvik ostatných zručností a rozvoj schopností:
∞ Zručnosti rozhodovať sa (vybrať si z alternatív tú najvhodnejšiu, zvážiť riziká...)
∞ Zručnosti spojené s riešením problému (nájsť príčinu problému, hľadať riešenia...)
∞ Zručnosti spojené s plánovaním (vytýčiť si cieľ, plánovať kroky k jeho naplneniu...)
∞ Zručnosti potrebné pre nezávislý život (orientácia, nácvik sebaobslužných činností, činnosti spojené
s chodom domácnosti, využívanie voľného času, počítačové zručnosti...).
Jednotlivé sociálno-rehabilitačné stretnutia boli tematicky zamerané. Projekt hodnotíme ako úspešný, no
sme presvedčení o nevyhnutnosti jeho pokračovania. Ľudia s mentálnym postihnutím sú skupinou, ktorá
potrebuje dlhodobú, systematickú podporu pri osvojovaní si nových zručností, ktoré sú nevyhnutné pre
ich samostatný a nezávislý život v budúcnosti.
Realizáciu projektu finančne podporilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
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Kampaň
„Sme iní, nie horší! Chceme žiť s vami, nie vedľa vás.“
Ľudia s mentálnym postihnutím neustále čelia diskriminácii prakticky vo všetkých oblastiach života. Našou snahou je preto upozorňovať verejnosť na to, že ľudia s mentálnym postihnutím majú právo na rovnaké šance v oblasti vzdelávania, práce či voľného času.
Našu kampaň sme zrealizovali za účelom zvýšenia vnímavosti spoločnosti voči problematike mentálneho
postihnutia. Jej hlavné ciele boli:
1. Zviditeľnenie života ľudí s mentálnym postihnutím s cieľom jeho skvalitnenia.
2. Pozitívna medializácia ľudí s mentálnym postihnutím.
3. Rúcanie predsudkov a odstraňovanie bariér zo životov ľudí s mentálnym postihnutím.
Základom úspechu kampane bola kvalitná príprava kreatívnej časti kampane a výroba mediálnych vstupov
a tlačených materiálov. Táto časť kampane prebiehala v mesiacoch apríl a máj 2010.
Hlavná časť kampane – nasadzovanie spotov, billboardov a citylightov – prebehla v júni 2010. Následne,
v august a septembri 2010 sa nám podarilo opätovne zabezpečiť nasadzovanie rozhlasových spotov.
Súčasťou kampane bolo aj priebežné inzerovanie v printových a internetových médiách formou článkov,
rozhovorov, bannerov a informácie o aktivitách združenia.
Do kampane sa zapojili celoslovenské a regionálne média a spoločnosti poskytujúce reklamný a inzertný
priestor. Zoznam zapojených médií a spoločností ponúkame v abecednom poradí:
∞ Agentúra Istropolitana Ogilvy ∞ Agentúra Leon – Production, s.r.o. ∞ Bigmedia, s.r.o. ∞ ISPA, s.r.o.
∞ Mestská TV Trnava ∞ Rádio Viva ∞ Slovenská televízia ∞ Slovenský rozhlas ∞ TV A ∞ TV Bratislava ∞ TV Karpaty ∞ TV Komárno ∞ TV Región ∞ Týždeň.sk ∞ Vydavateľstvo W Pewss, a.s. ∞Zoznam, s.r.o.
Súčasťou kampane bola aj verejná finančná zbierka, povolená MV SR č. SVS-233004-2010/08654. Zbierka
trvala od 1.6.2010 do 31.10.2010. Zbierka bola realizovaná v spolupráci s Fórom Donorov, vďaka službe DMS
(Donor Message Service). Čistý výnos zbierky vo výške 1773,65 € bol použitý na vzdelávanie, sociálnu rehabilitáciu a voľnočasové aktivity ľudí s mentálnym postihnutím.
Kampaň finančne a materiálovo podporili Nadácia Slovenskej sporiteľne, Bratislavský samosprávny kraj,
Agentúra Istropolitana Ogilvy.

uDeň krivých zrkadiel 12.6.2010
Termín realizácie projektu: 1.3. - 31.7.2010
V mesiacoch apríl – máj 2010 sme intenzívne pracovali na zabezpečení podujatia Deň krivých zrkadiel
2010 po technickej a obsahovej stránke. Následne sme sa zamerali predovšetkým na intenzívnu propagáciu podujatia v masmédiách. Pozvánka bola uverejnená v časopisoch Informácie a To sme my, na internetových stránkach (zpmpvsr.sk, zoznam.sk, facebook.com), v Slovenskom rozhlase, v rádiu Viva.
Samotný Deň krivých zrkadiel bol rozdelený na dopoludňajšiu a popoludňajšiu časť. Program začal
o 10.00 na Hviezdoslavovom námestí. Programom sprevádzala Patrícia Garajová-Jarjabková. Vystúpili predovšetkým talentovaní deti a dospelí ľudia s mentálnym postihnutím. Diváci mohli sledovať vystúpenie
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folklórnych súborov Javorček a Lipa, divadelného súboru Pozrite sa!, ďalej tanečné a hudobné predstavenia žiakov Špeciálnej základnej školy na Dúbravskej ceste a súboru Tri noty do nôty.
Podujatie svojou prítomnosťou podporili aj starostka MČ Staré mesto Andrej Petrek a starosta MČ Petržalka Milan Ftáčnik. Za Ministerstvo kultúry SR vystúpila Daniela Kuhnová. Za ZPMP v SR vystúpili sebaobhajci a rodičia.
Popoludňajší program sa konal v divadle Aréna v Petržalke. Išlo o benefičný koncert, výťažok ktorého poputoval na aktivity určené na podporu ľudí s mentálnym postihnutím. Širokej verejnosti sa predstavili
aj predajcovia originálnych výrobkov z chránených dielní z Bratislavy a okolia. Koncert otvorila Jana Kirschner a Gladiátor.
Koncert bol zároveň príležitosťou na verejné predstavenie televízneho spotu kampane Za dôstojný život ľudí
s mentálnym postihnutím, ktorú ZPMP v SR odštartovalo práve 12.6.2010 a trvala do konca októbra 2010.
Ohlasy na Deň krivých zrkadiel 2010 boli iba pozitívne. Viacerí návštevníci zhodnotili dopoludnie na
Hviezdoslavovom námestí ako príjemnú, pozitívnu akciu. Zároveň prejavili prekvapenie nad schopnosťami a zručnosťami ľudí s mentálnym postihnutím, o ktorých mali predtým nižšiu mienku. Novinkou bol aj
koncert v divadle Aréna. I ten sa stretol s výlučne kladnou spätnou väzbou.
Deň krivých zrkadiel 2010 bol podobne ako jeho predchádzajúcu ročníky, koncipovaný s cieľom
predstaviť širokej verejnosti talent ľudí s mentálnym postihnutím. Projekt si kládol za cieľ i odbúrať
predsudky a pozitívne ovplyvniť postoje verejnosti voči občanom s mentálnym postihnutím a napomôcť tak integrácii.
Význam projektu spočíva v jeho unikátnosti a celoslovenskom rozmere. Na Slovensku neexistuje obdobné
podujatie, ktoré by v takom rozsahu informovalo širokú verejnosť o talente ľudí s mentálnym postihnutím
a ich schopnostiach. Prínos projektu pre kvalitu života ľudí s mentálnym postihnutím je tiež nepopierateľný – šírením pozitívnych informácií a správ o mentálnom postihnutí napomáhame k zmene spoločenského povedomia.
Veľmi sa nám osvedčilo aj spájanie mladých dobrovoľníkov z radov študentov a ľudí s mentálnym postihnutím, klientov zariadení sociálnych služieb. Všetci študenti vyjadrili nadšenie zo spolupráce (pri propagovaní akcie a zbierky v uliciach Bratislavy).
Deň krivých zrkadiel 2010 a kampaň finančne a materiálne podporili Ministerstvo kultúry SR, Mestská časť
Bratislava – Staré mesto, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nadácia Dalkia, KOH-I-NOOR HARDTMUTH Slovakia, a.s
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Kultúrne aktivity
uprojekt: Hudobno-dramatické divadlo „Pozrite sa!“
Termín realizácie projektu: 1.1. - 31.12.2010
Rok 2010 bol pre členov hudobno-dramatického divadla Pozrite sa! už v poradí štvrtým úspešným rokom.
Divadelný súbor tvorilo 11 aktívnych hercov s mentálnym postihnutím. V priebehu roku sa s výnimkou letných prázdnin uskutočnilo 30 hudobno-dramatických nácvikov a 4 verejné vystúpenia. Na realizácii projektu sme spolupracovali s Cirkevným konzervatóriom na Beňadického ulici v Bratislave.
Myšlienka vzniku tohto unikátneho divadelného zoskupenia vyplynula pred niekoľkými rokmi z potreby
podporiť rozvoj osobnosti ľudí s mentálnym postihnutím s využitím prvkov dramatoterapie a muzikoterapie. Aj v roku 2010 sa nám tvorivá práca s danou cieľovou skupinou vyplatila – mohli sme sledovať zlepšenie komunikačných aj sociálnych zručností hercov, rozvila sa ich fantázia, ale i schopnosť sústrediť sa,
vnímať seba a svoje okolie. Prostredníctvom prezentácie svojich výsledkov na verejnosti mohli herci zažiť pocit úspechu a hrdosti.
Spomenutými akciami sa nám podarilo naplniť stanovené ciele projektu, ktoré boli:
u rozvoj osobnosti ľudí s mentálnym postihnutím využitím metódy dramatoterapie, hudobných a tanečných aktivít a u pozitívne prezentovanie výsledkov projektu v rôznych médiách a pri rôznych príležitostiach, ktorého cieľom je predstaviť ľudí s mentálnym postihnutím aj z perspektívy toho, čo dokážu.
Projekt bol prínosom predovšetkým pre hercov s mentálnym postihnutím, ktorí mali príležitosť rozvíjať svoj
talent, pracovať na svojom osobnostnom rozvoji. Zároveň však mali možnosť prezentovať svoju prácu širokej verejnosti, čím svojim divákom ponúkli možnosť zamyslieť sa nad tradičným chápaním ľudí s mentálnym postihnutím.
Projekt finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR.

uVýtvarný salón ZPMP 2010
15. ročník výstavy výtvarných prác ľudí s mentálnym postihnutím Výtvarný salón 2010 sa konal v priestoroch
Dvorany Ministerstva kultúry SR na námestí SNP v Bratislave. Slávnostná vernisáž sa uskutočnila 10. septembra 2010 o 15.00 hod. za prítomnosti prvej dámy Slovenska Silvie Gašparovičovej a ministra kultúry SR
Daniela Krajcera, ktorí nad podujatím prevzali záštitu. Výstava trvala do 26. 9. 2010.
Výtvarný salón sa za roky svojej existencie stal významnou prehliadkou výtvarných schopností a kreativity
ľudí s mentálnym postihnutím na celom Slovensku. Jej cieľom je oboznámiť širokú verejnosť s ich výtvarným nadaním s akým stvárňujú svoj svet. Spontánne a s radosťou pracujú s farbami, hlinou, textilom i drevom, ale aj s počítačom a fotoaparátom. K účasti na salóne sa každoročne prihlasujú desiatky subjektov. Na
tohtoročnej výstave sa predstavilo 334 prác zo 74 domovov sociálnych služieb, špeciálnych materských,
základných a praktických škôl, miestnych ZPMP a práce jednotlivcov z celého Slovenska.
O výstavnej kolekcii rozhodovala odborná porota v zložení: arteterapeutička Jana Detvajová, akad. mal.
Katarína Kuzmová, Mgr. Adriena Pekárová a Mgr. Art. Hany Kašičková. Porota rozhodla aj o udelení ocenení v kategóriách – maľba, grafika, keramika, fotografia a stvárnenie témy Cesta okolo sveta. Novinkou
bolo udelenie cien jednotlivých porotkýň. Plagát navrhla dlhoročná spolupracovníčka ZPMP v SR grafická dizajnérka Zuzana Chmelová. Výstava mala úspech, o čom svedčí aj počet ľudí, ktorí výstavu navštívili a pochvalné odkazy v pamätnej knihe. Veľmi oceňujeme aj prácu dobrovoľníkov a sponzorov, ktorí
prispeli k realizácii tejto udalosti.
Projekt finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR, Nadácia Silvie Gašparovičovej a drobní sponzori.

uVýročná správa ZPMP v SR / 20 - 21

zpmp_vyr.sprava.indd 20

5/30/11 12:44 PM

Publikačná činnosť
uČasopis Informácie ZPMP
Časopis Informácie už 18 rokov prináša svojim čitateľom všetky dôležité informácie z oblasti podpory ľudí
s mentálnym postihnutím. Zároveň predstavuje pomoc všetkým ľuďom, ktorí hľadajú odpovede na otázky
aktuálneho spoločenského diania v treťom sektore a zaujímajú sa o vývoj a prax nových prístupov v boji
proti diskriminácii ľudí s mentálnym postihnutím. V roku 2010, nadväzujúc na uplynulé ročníky, sme čitateľov informovali o:
∞ dôležitých udalostiach zo života miestnych ZPMP ako aj Republikovej centrály ZPMP v SR
∞ aktuálnych informáciách o legislatíve a súvisiacich spoločenských zmenách
∞ hodnotných sociálnych službách
∞ významných osobnostiach
∞ zaujímavej literatúre
∞ rôznych terapeutických prístupoch.
Okrem tradičných, pripravila redakčná rada pre čitateľov i nové rubriky, reflektujúce aktuálne spoločenské dianie. Obsahovú štruktúru časopisu tak tvorili tematické okruhy:
Ľudské práva, Kampaň 2010, Sociálne služby, Staroba a mentálne postihnutie, Zo života miestnych ZPMP,
Knižnica, Rozhovory, Naše aktivity, Dobrovoľníctvo, Čo si o tom myslíte?, Predstavujeme vám, Vzdelávanie, NROZP, Nezabudli sme..., Inclusion International, Výtvarný salón, Terapie, Sociofórum, Úspešné projekty, Nezávislý život.
Počet čísel v roku 2010: 3 dvojčísla
Rozsah strán: 36 + 4 strany obálka
Náklad: 3000 ks

uČasopis To sme my
Časopis To sme my je časopisom mladých ľudí s mentálnym postihnutím a ich priateľov. Prostredníctvom neho získavajú príležitosť na vlastnú sebarealizáciu, prezentáciu svojich názorov a pohľadu na
okolitý svet. V roku 2010 sa nám podarilo vytvoriť stabilný tím prispievateľov, resp. redakčnú radu, ktorá
časopis pripravovala po obsahovej stránke. Redakčnú radu tvorili z väčšej časti ľudia s mentálnym postihnutím. Podporu im poskytovali asistenti.
Ani v roku 2010 nechýbali v obsahu časopisu obľúbené rubriky: Reportáže, Z každého rožka troška, Tvoríš-Tvorím-Tvoríme, Bútľavá vŕba, Sebaobhajovanie, Eko-bio-zdravo. Okrem nich zaviedla redakčná rada
aj nové rubriky: Listáreň, Tajomstvo mojej peňaženky a Internet. Práve posledné dve menované pomohli
naplniť vzdelávací rozmer časopisu. Aktuálne boli zaradené aj rubriky informujúce o Dni krivých zrkadiel
(DKZ) a letných rekondično-integračných pobytoch (Leto 2010).
Počet čísel v roku 2010: 4, z toho jeden krát ako dvojčíslo
Rozsah strán: 16 + 4 / 32 + 4 (dvojčíslo)
Náklad: 3000 ks.
Zo strany čitateľov sme zaznamenali pozitívne spätné väzby na zvyšujúcu sa kvalitu časopisov. Obe redakčné rady majú plno zaujímavých nápadov, čakajúcich na realizáciu, a preto veríme, že vydávanie časopis Informácie a TO SME MY bude pokračovať aj v roku 2011.
Projekty na vydávanie časopisov boli spolufinancované Ministerstvom kultúry a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a ZPMP v SR.
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Zahraničná spolupráca
uSpolupráca s Inclusion Europe a Inclusion International.
Pre Inclusion Europe sme spracovali dotazníky týkajúce sa členských organizácií, dostupnosti možnosti volebného práva pre ľudí so zdravotným postihnutím, inkluzívnom vzdelávaní a sebaobhajovaní a používania štrukturálnych fondov.
Do našich časopisov a na našu webovú stránku sme umiestňovali preklady zahraničných článkov, napríklad o svetovom monitoringu UNESCO o inkluzívnom vzdelávaní, tlačové správy Inclusion International.
Prispeli sme článkami do európskej organizácie ENIL.

uSeminár o Dohovore o právach osôb s postihnutím, Praha, ČR
1 zástupca ZPMP v SR sa zúčastnil seminára o Dohovore o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorého témou bola Prístupnosť a komunikácia. Seminár organizovala Inclusion Europe a bol zameraný na
propagáciu ratifikácie a implementácie Dohovoru pre ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín. O získané informácie sme sa podelili s čitateľmi časopisu Informácie a využívame ich v našej praxi (rekonštrukcia
webovej stránky sebaobhajovanie.sk, PL podľa novej smernice o Tvorbe ETR textov).

u15. svetový kongres Inclusion International Berlín, Nemecko
16-19.6.2010
V termíne 15. – 19. 6. 2010 sa slovenská delegácia zúčastnila 15. celosvetového kongresu Inclusion International v Berlíne v Nemecku pod názvom „Inklúzia – chceme žiť s Vami, bojujeme za svoje práva“.
Témy kongresu pokrývali všetky aspekty života od detstva po starobu:
∞ právo žiť dôstojne
∞ ľudia s mentálnym postihnutím majú právnu spôsobilosť – majú práva robiť rozhodnutia sami pre seba
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∞ právo byť zahrnutí do spoločnosti
∞ právo na inkluzívne vzdelávanie
∞ právo nežiť v chudobe
∞ ochrana pred diskrimináciou
∞ boj proti sociálnemu vylúčeniu
Program reflektoval život ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín na celom svete – ich práva, želania,
ale aj ich problémy, široké spektrum rôznych názorov a medzinárodných skúseností s príkladmi dobrej
praxe. Každý deň prebiehalo 6 paralelných fokusových stretnutí pre približne 200 účastníkov, ktoré sa sústreďovali na konkrétne problémy týkajúce sa hlavných tém. V pracovných skupinách potom prebiehalo 12 paralelných stretnutí s množstvom času na diskusiu. Boli pripravené aj rečnícke kútiky, v ktorých mali
možnosť jednotlivé prihlásené organizácie prezentovať svoju činnosť a diskutovať v malých skupinkách
s ostatnými. Pre sebaobhajcov to bola aj osobná skúsenosť v tom, že sú súčasťou celosvetového hnutia,
ktoré bojuje za ich práva a zlepšenie kvality ich života.

uSpolupráca s ďalšími organizáciami
Pracovné stretnutie so zástupcami Lebenshilfe Nemecko k Projektu celoživotného vzdelávania.
V marci sa na RC ZPMP v SR uskutočnilo stretnutie troch zástupcov Lebenshilfe Nemecko a RC ZPMP v SR
k pripravovanému projektu ďalšieho vzdelávania.

uSpolupráca s právnymi expertmi zo zahraničia
Na dvoch našich celoslovenských seminároch vystúpili s odbornými príspevkami zahraniční experti, predseda SPMP ČR a prezident Inclusion Europe p. Ivo Vykydal, vedúca sekretariátu Inclusion Europe v Prahe
p. Camille Latimier, p. Klaus Lachwitz, prezident Inclusion International, p. David Towell z Institute for Inclusive Futures z Londýna a p. Harald Kolmar z Lebenshilfe z Nemecka.

uSpolupráca so SPMP v ČR
Pokračovala intenzívna spolupráca so SPMP ČR – výmena skúseností s prácou so skupinami sebaobhajcov, spoločný víkendový pobyt. Slovenskí sebaobhajci svojou prezentáciou účastníkov zaujali a bezprostredne po nej prebehla diskusia na tému „nezávislosť a samostatnosť ľudí s MP – výhody, obmedzenia“.
Hlavnou témou víkendu bol Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím, jeho jednotlivé články
no i podelenie sa o osobné skúsenosti s diskrimináciou.
MPSVR SR v roku 2010 podporilo len úhradu členského poplatku do medzinárodných organizácií. Pracovné cesty boli spolufinancované EDF, Nadácie TV Joj, ZPMP v SR a samotnými účastníkmi ciest.
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Hospodárenie ZPMP v SR v roku 2010
Činnosť
Číslo
účtu

Náklady

Číslo
riadku

Hlavná
nezdaňovaná

Podnikateľská
zdaňovaná

Spolu

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

7

8

9

10

501 Spotreba materiálu

01

10 812

10 812

15 803

502 Spotreba energie

02

5 020

5 020

4 874

Spotreba ostatných neskladovateľných
503
dodávok

03

0

504 Predaný tovar

04

0

511 Opravy a udržiavanie

05

86

86

274

512 Cestovné

06

3 221

3 221

4 193

513 Náklady na reprezentáciu

07

1 203

1 203

390

518 Ostatné služby

08

66 577

66 577

64 097

521 Mzdové náklady

09

61 097

61 097

62 986

524 Zákonné sociálne poistenie

10

11 690

11 690

12 161

525 Ostatné sociálne poistenie

11

527 Zákonné sociálne náklady

12

1 504

1 504

528 Ostatné sociálne náklady

13

11

11

531 Cestná daň

14

532 Daň z nehnuteľností

15

538 Ostatné dane a poplatky

16

0

541 Zmluvné pokuty a penále

17

0

542 Ostatné pokuty a penále

18

543 Odpis nevymožiteľnej pohľadávky

19

544 Úroky

20

0

0

545 Kurzové straty

21

0

0

6

546 Dary

22

0

0

7

547 Osobitné náklady

23

24

24

989

548 Manká a škody

24

549 Iné ostatné náklady

25

4 725

4 725

5 035

26

0

0

916

Odpisy dlhodobého nehmotného a

551 hmotného majetku

0

0
130

130

67

67
0

0

0

552 Zostatková cena predaného nehmotného a
hmotného majetku

27

0

553 Predané cenné papiere

28

0

554 Predaný materiál

29

0

556 Tvorba zákonných rezerv

30

0

557 Náklady z precenenia cenných papierov

31

0

559 Tvorba zákonných opravných položiek

32

Poskytnuté príspevky organizačným
561
zložkám
Poskytnuté príspevky iným účtovným
562
jednotkám
563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

33

1 211

0
3 090

3 090

34

3 080

0

35

0

Účtová trieda 5 celkom r. 1 až 35

36

169 257

Kontrolné číslo r. 01 až 36

994

338 514

0

169 257

176 022

338 514

352 044
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Činnosť
Číslo
účtu

Výnosy

Hlavná
nezdaňovaná

Podnikateľská
zdaňovaná

Spolu

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

7

8

9

10

601 Tržby za vlastné výrobky

37

602 Tržby z predaja služieb

38

604 Tržby za predaný tovar

39

0

611 Zmena stavu nedokončenej výroby

40

0

612 Zmena stavu zásob polotovarov

41

0

613 Zmena stavu zásob výrobkov

42

0

614 Zmena stavu zásob zvierat

43

0

621 Aktivácia materiálu a tovaru

44

0

622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb

45

0

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku

46

0

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

47

0

641 Zmluvné pokuty a penále

48

0

642 Ostatné pokuty a penále

49

0

643 Platby za odpísané pohľadávky

50

0

644 Úroky

51

645 Kurzové zisky

52

647+
Osobitné výnosy a Iné ostatné výnosy
649
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a
651
hmotného majetku

0
5 995

28

5 995

28

0

81

0
7 551

53
54

0

652 Výnosy z dlhodobých finančných investícií

55

0

Tržby z predaja cenných papierov a
653
vkladov

56

0

654 Tržby z predaja materiálu

57

0

Výnosy z krátkodobého finančného
655
majetku

58

0

656 Zúčtovanie zákonných rezerv

59

0

657 Výnosy z precenenia cenných papierov

60

0

658 Výnosy z prenájmu majetku

61

0

659 Zúčtovanie zákonných opravných položiek

62

0

661 Prijaté príspevky od organizačných zložiek

63

0

662 Prijaté príspevky od iných organizácií

64

141 971

141 971

126 386

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb

65

861

861

1 439

664 Prijaté členské príspevky

66

657

657

797

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane

67

14 091

14 091

13 803

691 Dotácie na prevádzku

68

0

0

Účtová trieda 6 celkom r.37 až 68

69

163 603

Výsledok hospodárenia pred zdanením
r.69 - 36

70

-5 654

-5 654

-25 965

-5 654

-5 654

-25 965

591 Daň z príjmov

71

595 Dodatočné odvody dane z príjmov

72

Výsledok hospodárenia po zdanení
(r.70 - (r.71+r.72) ) (+/-)

zpmp_vyr.sprava.indd 25

Číslo
riadku

73

150 057

5/30/11 12:44 PM

Brutto
1

Korekcia
2

Netto
3

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
Netto
4

32 509

20 850

11 659

11 659

32 509

20 850

11 659

11 659

11 659

11 659

0

0

Účtovné obdobie

Strana aktív
a
A. Majetok spolu

súčet r. 003

001
002

1.

Dlhodobý hmotný majetok súčet

r. 004 až 007

Pozemky

(031)

Umelecké diela a zbierky

(032)

007

20 850

r. 009 + 011 + 019 + 022

008

39 241

39 241

54 220

r. 010

009

0

0

0

011

0

0

127

Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 315AÚ)-391AÚ)

012

0

0

127

Pohľadávky zo sociálneho zabezpečenia

013

B. OBEŽNÝ MAJETOK

(022 - (082 + 092AÚ)

Zásoby súčet
Poskytnuté prevádzkové preddavky
Krátkodobé pohľadávky

Daňové pohľadávky

(314 - 391AÚ)
r. 012 až 018

(336 - 391AÚ)
(341 až 345)

014
015

Pohľadávky voči účastníkom združení

016

(358 AÚ - 391AÚ)
(396 - 391AÚ)

20 850

010

Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom alebo s
rozpočtom miestnej samosprávy
(346 + 348)

Spojovací účet pri združení

5.

005
11 659

(021 - (081 - 092AÚ)

Stroje, prístroje a zariadenia

4.

004

006

Stavby

2.

003

017

Iné pohľadávky a záväzky
(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - (391AÚ)

018

Finančný majetok

019

39 038

39 038

52 718

r. 020 až 021

Pokladnica

(211 + 213)

020

79

79

51

Bankové účty

(221 + 261)

021

38 959

38 959

52 667

r. 023 až 025

022

203

203

1 375

Náklady budúcich období

(381)

023

203

203

375

Príjmy budúcich období

(385)

024

0

0

1 000

50 900

65 879

6. Prechodné účty aktív

Odhadné účty aktívne
AKTÍVA celkom

(388)

025

r. 001 a 008

026

71 750

20 850
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Strana pasív
a
A. Vlastné zdroje krytia stálych a obežných aktív r. 028 + 032
1.

Fondy organizácie

r. 028 až 031

Základné imanie

2.

(411)

028

43 379

43 379

029
031

43 379

43 379

032

-4 110

1 544

033

-5 654

-25 965

1 544

27 509

036

11 631

20 956

037

0

1 464

038

293

268

293

268

(411+ 412 + 413 + 414)

Výsledok hospodárenia

r.033 až 035
(+;-431)

034

(+;-428,429) 035

B. Cudzie zdroje

r.037 + 038 + 045 + 055 + 059

1.

Rezervy zákonné

2.

Dlhodobé záväzky

(941)
r. 039 až 044

Dlhopisy emitované účtovnou jednotkou

039

Záväzky z prenájmu

(479AÚ)

Dlhodobé prijaté preddavky

040
041

Sociálny fond

(472)

042

Dlhodobé zmenky na úhradu

043

Ostatné dlhodobé záväzky (321 AÚ až 325 AÚ, 368 AÚ, 396
AÚ, 373 AÚ + 379 AÚ)

044

Krátkodobé záväzky

045

210

-31

210

-31

r. 046 až 054

Záväzky z obchodného styku

(321 až 325)

046

Záväzky voči zamestnancom

(331+ 333)

047

Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia (336)

048

Daňové záväzky

049

(341 až 345)

Záväzky z titulu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a
orgánov miestnej samosprávy
(346+348)
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a
vkladov (367)

050

(368)

052

Spojovací účet pri združení

(396)

053

379 AÚ + 373 AÚ

054

Bankové výpomoci a pôžičky

r. 056 až 058

Dlhodobé bankové úvery
Bežné bankové úvery

0

051

Záväzky voči účastníkom združení
Ostatné záväzky

(461AÚ)
( 249)

055
056
057

Prijaté krátkodobé finančné výpomoci

(241+ 249)

058

Prechodné účty pasívne

r. 060 až 062

059

11 128

19 255

Výdavky budúcich období

(383)

060

11 128

1 044

Výnosy budúcich období

(384)

061

0

18 211

Odhadné účty pasívne

(389)

062
50 900

65 879

PASÍVA celkom
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44 923

Fondy účtovnej jednotky

Účet ziskov a strát

5.

39 269

030

Nerozdelený zisk, neuhradená strata minulých rokov
(+;- 932)

4.

5

027

Účtovné obdobie

Oceňovací rozdiel z precenenia majetku a záväzkov (405)

Výsledok hospodárenia v schvaľovaní

3.

b

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
6

č.r.

r. 027 + 036

063
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Správa revíznej komisie k účtovnej uzávierke
a hospodáreniu ZPMP v SR za rok 2010
Revízna komisia ZPMP v SR:
Fabian Dušan, Nawalanyová Viktória, Csontosová Mária
				
Za ZPMP v SR:
Mišová Iveta, riaditeľka RC ZPMP v SR, Hurbaničová Dana, administratívna pracovníčka
Zameranie kontroly:
1. Kontrola plnenia záverov revíznej komisie uvedených v Správe revíznej komisie ZPMP v SR za rok 2009
2. Kontrola plnenia odporúčaní kontrolných orgánov štátnej správy
3. Kontrola správy majetku a inventarizácie
4. Stanovisko k uzávierke, k výkazu ziskov a strát , k súvahe, daňovému priznaniu za rok 2010
a nadväznosť na plán a rozpočet na rok 2011
5. Kontrola zúčtovania a využitia poskytnutých finančných prostriedkov
6. Informácia o činnosti revíznej komisie
7. Závery a odporúčania revíznej komisie
1. Kontrola plnenia záverov revíznej komisie uvedených v Správe
revíznej komisie ZPMP v SR za rok 2009
V správe revíznej komisie za rok 2009 zo dňa 07.05.2010 neboli uvedené žiadne pripomienky.
Správa bude schválená na najbližšom Valnom zhromaždení ZPMP v SR.
2. Kontrola plnenia odporúčaní kontrolných orgánov štátnej správy
V roku 2010 nebola na ZPMP v SR vykonaná kontrola žiadna kontrola orgánov štátnej správy.
3. Kontrola správy majetku a inventarizácie
Z vykonaných inventarizácii majetku za rok 2010 (účet – budovy, haly, stavby, účet – stroje, prístroje,
zariadenia, účet – ostatný DHM, účet – pokladňa, účet – banky, účet – ceniny) sú vypracované súhrnné
správy. Medzi účtovným a skutočným stavom neboli zistené žiadne rozdiely.
4. Stanovisko k uzávierke, k výkazu ziskov a strát, k súvahe, daňovému priznaniu
za rok 2010 a nadväznosť na plán a rozpočet na rok 2011
Ročné uzávierky a výkaz ziskov a strát ZPMP v SR boli riadne vypracované a v predpísaných termínoch
odoslané na Slovenský štatistický úrad.
Daňové priznanie za rok 2010 bolo spracované a podané v riadnom termíne na daňový úrad.
Hlavná kniha a účtovný denník za rok 2010 boli riadne vedené a archivované.
Účtovníctvo ZPMP v SR za rok 2010 bolo vedené firmou UMO, s.r.o., Malacky na základe Zmluvy
o poskytovaní účtovných služieb uzavretej dňa 01.09.2005 a jej následných dodatkov.
Revízna komisia výberovým spôsobom skontrolovala účtovnú evidenciu a oprávnenosť účtovných
operácii na účtoch vedených ZPMP v SR. Účtovné operácie boli vykonávané v medziach platných
zákonov a predpisov, kryté rozpočtom a právoplatnými rozhodnutiami predsedníctva.
Revízna komisia prekontrolovala pokladňu a pokladničné doklady za rok 2010. Chýbajúce podpisy boli
doplnené počas kontroly. Cestovné príkazy sú založené prehľadne, podľa dátumov. ZPMP v SR predložila
ekonomický prehľad – správu o hospodárení ZPMP v SR za obdobie od 01.01. 2010 do 31.12.2010, ktorú
revízna komisia ZPMP v SR navrhuje najbližšiemu Valnému zhromaždeniu ZPMP v SR schváliť.
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5. Kontrola zúčtovania a využitia poskytnutých finančných prostriedkov
Revízna komisia ZPMP v SR vykonala nasledovné kontroly poskytnutia finančných prostriedkov
vyúčtovaných projektov:
∞ zariadenie podporovaného bývania – spolufinancované Bratislavským samosprávnym krajom,
∞ sociálne poradenstvo a špecializované poradenstvo pre rodičov detí s mentálnym postihnutím
– spolufinancované Bratislavským samosprávnym krajom,
∞ sebaobhajovanie – spolufinancované Nadáciou otvorenej spoločnosti NOS-OSF, Nadáciou pre deti
Slovenska a MČ Petržalka,
∞ sociálna rehabilitácia – finančná podpora z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
∞ časopisy Informácie a To sme my – finančná podpora z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
a z Ministerstva kultúry SR,
∞ Deň krivých zrkadiel, Kampaň a zbierka – finančná podpora z Ministerstva kultúry SR, z Nadácie
Slovenskej sporiteľne, z Nadácie Dalkia a z Istropolitany Ogilvy,
∞ letné rekondično-integračné pobyty – spolufinancované Ministerstvom práce, sociálnych vecí
a rodiny SR,
∞ Výtvarný salón ZPMP 2010 – finančná podpora z Ministerstva kultúry SR a Nadácie Silvie Gašparovičovej,
∞ vzdelávací kurz práce s internetom „Kto hľadá, nájde“ – finančná podpora z Nadácie Tatrabanky,
∞ rozvoj webstránky o sebaobhajovaní – finančne podporené grantom z Finančného mechanizmu
EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, zo štátneho rozpočtu SR, ktorého sprostredkovateľom je
Nadácia otvorenej spoločnosti, Slovenskými elektrárňami a Nadáciou Tatrabanky,
∞ hudobno-dramatické divadlo „Pozrite sa“ – finančná podpora z Ministerstva kultúry SR,
∞ skvalitnenie života klientov v zariadení podporovaného bývania – finančná podpora z Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
∞ individuálny plán rozvoja pre klienta v zariadení podporovaného bývania – finančne podporené
grantom Nadácie SPP,
∞ zahraničná spolupráca s Inclusion Europe a Inclusion International – na členský príspevok prispelo
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Revízna komisia ZPMP v SR vo vyúčtovaných projektoch nezistila žiadne nedostatky.
6. Informácia o činnosti revíznej komisie
Revízna komisia ZPMP v SR v tomto zložení bola zvolená na Valnom zhromaždení ZPMP v SR dňa
27.11.2009. V roku 2010 zasadala tri krát. Na svojich zasadaniach priebežne kontrolovala účtovné
doklady po formálnej a vecnej stránke. Trikrát sa jej členovia zúčastnili zasadnutia Predsedníctva
ZPMP v SR – 16.01. (Fabian, Nawalanyová, Csontosová), 24.04. (Fabian, Nawalanyová) a 12.–13.11.
(Fabian).
7. Závery a odporúčania revíznej komisie
Revízna komisia odporúča najbližšiemu Valnému zhromaždeniu ZPMP v SR schváliť Správu revíznej
komisie k účtovnej uzávierke a hospodáreniu ZPMP v SR za rok 2010.
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Ďakujeme všetkým spolupracovníkom, odborníkom,
partnerom, sponzorom a dobrovoľníkom
za spoluprácu a pomoc v roku 2010
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR zo srdca ďakuje
všetkým dobrým ľuďom, vďaka ktorým sme aj v roku 2010 mohli zorganizovať
množstvo krásnych aktivít a ktorí s nami aktívne spolupracovali s nami.
Právnické osoby:
∞ A.B.I.E.S., s.r.o. ∞ AVON Cosmetics, s.r.o. ∞ Awax – Ing. Edo Kruzslik ∞ Agentúra Istropolitana Ogilvy
∞ Agentúra LEON – Productions, s.r.o. ∞ Agentúra podporovaného zamestnávania Bratislava
∞ Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov ∞ Bigmedia, s.r.o. ∞ Bratislavský samosprávny kraj
∞ Cirkevné konzervatórium na Beňadickej v Bratislave ∞ CZUCZ s.r.o. ∞ Divadlo Aréna ∞ Divadlo z pasáže
∞ Divadlo Pozrite sa! ∞ Domovy sociálnych služieb v Bratislavskom samosprávnom kraji ∞
∞ Folklórne súbory Javorček a Lipa ∞ Fórum pre pomoc starším ∞ Full Service, s.r.o. ∞ Firma Edita Zuzana Urbanová
∞ Hotel Médium Bratislava ∞ Hotel Falkensteiner Bratislava ∞ Hudobný súbor 3 noty do nôty
∞ Chata Žiar v Rajeckej Lesnej ∞ Inclusion Europe ∞ Inclusion International ∞ ISPA, s.r.o. ∞ KŠP, s.r.o.
∞ Lebenshilfe Nemecko ∞ Le Cheque Dejeuner, s.r.o ∞ Liga za duševné zdravie ∞ L.K. Permanent
∞ Marketing and Business Group, s.r.o. ∞ Mental Disability Advocacy Center (MDAC) ∞ Mestský úrad Banská Bystrica
∞ Mestská časť Bratislava - Dúbravka ∞ Mestská časť Bratislava – Petržalka ∞ Mestská časť Bratislava - Staré mesto
∞ Mestská televízia Trnava ∞ Miestne Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím ∞ MK SR ∞ MPSVR SR
∞ MS SR ∞ MŠ SR ∞ Nadácia Dalkia ∞ Nadácia TV JOJ ∞ Nadácia pre deti Slovenska ∞ Nadácia Slovenskej sporiteľne
∞ Nadácia otvorenej spoločnosti ∞ Nadácia Tatra banky ∞ Nadácia SPP ∞ Národné osvetové centrum
∞ NROZP v SR ∞ Advent – Orion, Vydavateľstvo s. r.o., ∞ OZ Občan, demokracia a zodpovednosť
∞ OZ Otvorme dvere, otvorme srdcia ∞ Panta Rhei, s.r.o. ∞ Prvá bratislavská pekárenská a.s.
∞ Rada pre poradenstvo v sociálnej práci ∞ Rádio VIVA ∞ Samon s.r.o. ∞ Slovart - Print s.r.o ∞ Slovart – Store spol. s r.o.
∞ Slovenská humanitná rada ∞ Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej ∞ Slovenská televízia Bratislava
∞ Slovenský rozhlas ∞ Sociofórum ∞ Spojená škola na Dúbravskej ceste Bratislava ∞ Spojená škola na Švabinského ul. 7
v Bratislave ∞ Spoločnosť Downovho syndrómu ∞ Rada vlády pre osoby so zdravotným postihnutím
∞ SPMP ČR ∞ Tanečný klub Danube ∞ TV Bratislava ∞ TV Karpaty ∞ TV Komárno ∞ TV Región ∞ TVA ∞ UMO, s.r.o.
∞ Vinárske združenie Modra ∞ Vrbovnica, n.o., Bardejovská Nová Ves ∞ Vydavateľstvo W Press, a.s. ∞ Zoznam, s.r.o.
Odborníci:
∞ Benčatová Eva ∞ Budjač Milan ∞ Detvajová Jana ∞ Dobrovodský Róbert ∞ Dočolomanská Soňa ∞ Fiala Ján
∞ Horanič Marián ∞ Zuzana Chmelová ∞ Jarolínová Martina ∞ Javorková Jolana ∞ Kašičková Hany
∞ Kolláriková Zuzka ∞ Klimo Jakub ∞ Krivošík Michal ∞ Kuzmová Katarína ∞ Matiaško Maroš ∞ Németh Peter
∞ Neshyba Ladislav ∞ Pekárová Ada ∞ Raticová Eva ∞ Rihák Jaroslav ∞ Topľanský Ján ∞ Záhorcová Viera
Jednotlivci:
∞ Bača Peter ∞ Bubelínyová Danica ∞ Farbová Valéria ∞ Ferovová Alexandra ∞ Foltánová Lucia ∞ Funková Jana
∞ Franček Vladimír ∞ Gašparíková Zuzana ∞ Gerbel Juraj ∞ Grantner Michal ∞ Gronská Dorota ∞ Habajová Alex
∞ Hampl Ivan ∞ Heinrich Jozef ∞ Homolová Zuzka ∞ Holúbková Soňa ∞ Huczmanová Andrea ∞ Hudáková Lucia
∞ Hulanský Peter ∞ Jakúbeková Monika ∞ Jariabek Ondrej ∞ Karacsony Michal ∞ Kopec Jakub ∞ Kormanová Gabriela
∞ Košalová Erika ∞ Kramaricsová Kristína ∞ Ligasová Lenka ∞ Lukačovič Peter ∞ Lukáčová Zuzana ∞ Machata Tomáš
∞ Mamojka Braňo ∞ Minár Michal ∞ Miňo Tomáš ∞ Mišo Miroslav ∞ Mrvová Žaneta ∞ Opálová Monika
∞ Pavelová Veronika ∞ Papánková Magda ∞ Papánková Marta ∞ Patzko Peter ∞ Procházková Vladimíra
∞ Radovičová Lucia ∞ Simoníková Darina ∞ Štefánik Matej ∞ Štibraná Katka ∞ Šustrová Mária ∞ Takáčová Lucia
∞ Uhrín Richard ∞ Vávrová Petra ∞ Vetešková Ivana ∞ Vyskočil Ivan ∞ Žipajová Jana
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