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VÝROČNÁ SPRÁVA 2020
Základné údaje a vznik:
TENENET o.z. vzniklo v Senci 2011 ako reakcia najskôr na potreby zdravotne postihnutých ľudí, rodín s deťmi so
zdravotným postihnutím, ale aj dlhodobo nezamestnaných so záujmom o pomoc pri hľadaní zamestnania v našej
chránenej dielni WELLNEA ako príkladu dobrej praxe. Vďaka nášmu programu podpory a výrazných zliav pre
chudobných ľudí vo WELLNEA sa na nás začali kontaktovať najmä ženy zo sociálne slabých rodín a žiadali nás o
odbornú pomoc.
V lete 2013 rozšírilo svoju činnosť na osoby ohrozené sociálnym vylúčením vďaka získanej akreditácii SPOaSK
(305/2005 Z.z.), špecializovaného sociálneho poradenstva a (448/2008 Z.z.) a agentúry podporovaného
zamestnávania (5/2004 Z.z.) a následnej evidencie a registrácie na BSK s ambulantným výkonom v poradni v Senci a
terénne aj v TTSK. V roku 2015 sme rozšírili naše sociálne služby o Komunitné centrum a Služby včasnej
intervencie, ktoré vykonávame v prevádzke Komunitné centrum Jánovce, okres Galanta ambulantne a terénne pre celý
trnavský kraj, od roku 2016 už ambulantne Komunitné centrum aj v Senci (terénne pre bratislavský kraj).
Pôsobíme v 2 ambulatných prevádzkach - Komunitné cenrum KC Senec (okr. Senec a Pezinok) a Komunitné
centrum KC Jánovce (okr. Galatna) s terénnym výkonom v bratislavskom a trnavskom kraji.
Personálne zabezpečenie bolo značne posilnené vďaka získaniu 4 dopytovo orientovaných projektov (nižšie) v 2017
zameraných na výkon opatrení sociálno-právnej ochrany detí a mládeže a sociálnej kurately, určené najmä na mzdy
nových odborných pracovníkov. A tiež v 2019 vďaka získanej akreditácii Centra pre deti a rodiny (§45 zákon 305/2005
Z.z o SPODaSK) sme získali prvýkrát pilotný projekt Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny priority ústredia 2019
podľa novelizácie. V organizácii bolo zamestnaných v tomto roku 54 zamestnancov na riadny (polovičný alebo plný
úväzok). Konkrétne zloženie 7 manažment a 47 odborní pracovníci, a to profesne 25 sociálni pracovníci; 15
psychológovia a psychoterapeuti a 3 špeciálni pedagógovia, 2 sociálne pedagogičky, 2 logopedičky.
Sme organizácia, ktorá:
1. pôsobí v oblasti služieb zamestnanosti a má v nich vynikajúce výsledky (ocenenia MPSVR SR - Zamestnávateľ
ústretový k rodine, či celosvetová nadácia Ashoka - sociálny inovátor a zavádzateľ zmien v zamestnávaní ľudí so
zdravotným postihnutím, EASPD - TOP3 EU zamestnávateľ ľudí so ZP) a realizovali sme mnoho projektov na
vzdelávanie v zakladaní chránených dielní či rozbehnutia sociálneho podnikania s ľuďmi so zdravotným
postihnutím,
2. má nadviazané vzťahy s mnohými kľúčovými hráčmi na trhu z business sektora (Accenture, Slovak Telecom,
ČSOB, Slovenská Sporiteľňa, KONE, GSK atď.) a s ich pomocou sme už zamestnali a pokračujeme v rozvoji
zamestnávania mladých ľudí so ZP na Slovensku,
3. Je riadnym členom SOCIOFÓRA nezávislej platformy poskytovateľov sociálnych služieb - má priamu skúsenosť
so sociálnymi službami, aj nového denného typu založených na komunitnom a sociálnom rozvoji (napr.
špecializované sociálne poradenstvo, komunitné centrum či centrum včasnej intervencie) na celoslovenskej úrovni,
4. je riadnym členom SÚPZ - Slovenskej únie podporovaného zamestnávania a SocioFóra (v oboch je štatutárna
zástupkyňa členkou výboru), ASSP - Asociácie supervízorov a sociálnych poradcov, zamestnanci našej organizácie
sú členmi Slovenskej komory sociálnych pracovníkov, Slovenskej komory psychológov aj Slovenskej
psychoterapeutickej spoločnosti,
5. je riadnym členom EASPD (Európska asociácia poskytovateľov služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím),
konkrétne Stálej komisie pre inklúziu (de-inštitucionalizácia a sociálne bývanie), kde riešime hlavné témy a
problémy jednotlivých krajín aj celej EÚ priamo vychádzajúce z Dohovoru OSN o ľudských právach pre ľudí so ZP
a minimálne 2x ročne sa stretávame v rôznych krajinách EÚ na odborných konferenciách a pracovných stretnutiach
k de-inštitucionalizácii a vypracovávame priame zadania od Európskej Komisie, Rady EÚ,
6. zúčastňujeme sa odborných konferencií zaoberajúcich sa občianskou spoločnosťou, najmä prínosom neziskového
sektora k riešeniu sociálnych problémov EÚ, ktoré oganizujú po Európe Európsky hospodársky a sociálny výbor
ako hlavný poradný orgán EÚ (odborné poradenstvo Európskej komisii, Rade EÚ a EU Parlamentu
prostredníctvom stanovísk k navrhovanej legislatíve EÚ a stanovísk z vlastnej iniciatívy k otázkam, ktoré treba
riešiť, vytvára mosť medzi inštitúciami EÚ a organizovanou občianskou spoločnosťou) - zapájajú nás do
štruktúrovaného dialógu
7. zúčastňujeme sa konferencií a workshopov zameraných na problematiku sociálnej a pracovnej inklúzie ľudí so
ZP, ktoré v EÚ organizujú ENIL– European Network on Independent Living, EDF -European Disability Forum,
ESS - European Social Services atď.
8. vďaka tomu, že štatutárna zástupkyňa je zároveň externá vyučujúca na FSEV ÚK a aktívne spolupracujeme s
viacerými katedrami sociálnych štúdií na Slovensku, máme skúsenosti aj s akademickým výskumom či už na
národnej úrovni (VEGA granty) či nadnárodnej úrovni (DRPI - Disability Rights Promotion International TENENET o.z.
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výskumné centrum pre monitorovanie napĺňania Dohovoru OSN o právach ľudí so zdravotným postihnutím,
vyvinutá metodika priamo Komisariátom OSN a York University, Toronto)
Významným medzníkom je práve 2019, kedy sme rozšírili naše služby v oblasti sociálnych vecí o zdravotnícke výkony,
konkrétne sme sa stali neštátnou zdravotníckou ambulanciou klinickej psychológie a psychoterapie a tiež založili
neštátnu súkromnú špeciálno-pedagogickú a pedagogickú poradňu.
Vedenie a tím spolupracovníkov:
Vedenie TENENET o.z. tvoria:
Členovia správnej rady - PhDr. Elena Kopcová, PhD., Nora Horváthová, Katarína Horváthová, Mgr. Marcela
Hajtmánková, PhDr. Marianna Sninčákoová
Členovia dozornej rady - Ing. Pavol Kopec, PhD., Gabriela Bartalosová, Ernest Horváth
Prezidentka a štatutárna zástupkyňa - PhDr. Elena Kopcová, PhD. a Nora Horváthová
Poradný výbor – v našich sociálnych projektoch pôsobili a v súčasnosti stále pôsobia prof. PhDr. Ján Gabura, CSc., doc.
PhDr. Eva Mydlíková, PhD. atď.
Výkonný tím pre všetky hlavné činnosti (Špecializované sociálne poradenstvo, Komunitné centrum, Služby včasnej
intervencie, Sociálno-právna ochrana detí a mládeže, Agentúra podporovaného zamestnávania a Psychoterapia
v sociálnych službách) tvoria:
Interní zamestnanci (riadny pracovný pomer, v abecednom poradí bez uvedenia titulov):
Aly Zuzana, Andrássyová Dominika, Antalová Brigita, Balážová Soňa, Barčáková Katarína, Bauer Renáta, Bednárová
Hana, Bilská Mária, Bujačková Miriam, Divulit Katarína, Dokupilová Krumlovská Diana, Dredanová Simona, Eliáš
Laura, Galátová Jana, Gaszová Zita, Gažiová Andrea, Goľová Alexandra, Gorejová Andrea, Hajduová Alexandra,
Hajtmánková Marcela, Harváneková Iveta, Hermanová Martina, Horváth Katarína, Horváthová Katarína, Horváthová
Nora, Hudáčová Veronika, Hudecová Lenka, Húdeková Alena, Károlyi Tomáš, Karperová Zuzana, Knížatová Emília,
Kočišová Dominika, Koňuch Tomáš, Kopcová Elena, Kráľovič Marián, Kramárová Ester, Mašková Adriana,
Matejčíková Šareková Zuzana, Olšanská Petra, Omámiková Ivana, Pidová Silvia, Pytlová Katarína, Režňáková
Zuzana, Richtáriková Alžbeta, Rybová Iveta, Sedlačeková Alexandra, Sninčáková Marianna, Szíkorová Karolína,
Štefák Ondrej, Štofanová Darina, Tóthová Melitta, Turčaniová Simona, Vlkovičová Mária, Vranková Jana.
Externí zamestnanci (prípadná dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej činnosti študenta):
Dobrovoľníci - študenti sociálnej práce a pracovnej psychológie: dobrovoľníci – študenti sociálnej práce
a psychológie UK v Bratislave a TRUNI v Trnave, ale aj Gymnázium A. Bernoláka Senec
Supervízori v sociálnych službách:
Prof. PhDr. Ján Gabura, PhD., doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD., Mgr. Kristína Mózešová, PhD., PhD., PhDr. Barbora
Kuchárová, PhD.
Projektový a finančný manažment organizácie a projektov – okrem prezidentky združenia Eleny Kopcovej, druhá
štatutárna zástupkyňa Nora Horváthová, Mgr. Marcela Hajtmánková a Katarína Horváthová
Členstvo v národných a medzinárodných organizáciách:
Od 15.2.2013 sme prijatí za riadneho člena Nezávislej platformy SocioFórum, o.z., IČO: 42263000, ktorá je
mienkotvorným orgánom v sociálnej oblasti na Slovensku z pozície neziskových organizácií (od novembra 2013 sme
členom aj Platformy Z domova domov, ktorú spravuje Nadácia SOCIA). V 2016 sa štatutárna zástupkyňa stala členkou
Výboru Sociofóra za Bratislavský a Trnavský kraj.
V roku 2014 sme sa stali členom SÚPZ – Slovenskej únie podporovaného zamestnávania. Na domácej pôde sme aj
členmi ASSP – Asociácii supervízorov a sociálnych poradcov.
V roku 2014 sme sa stali členom AmCham (Americkej obchodnej a priemyselnej komory na Slovensku), ale v 2017
sme ukončili členstvo vzhľadom na limit benefitov pre neziskové organizácie.
V 2015 sme sa stali členom EASPD – European Association of Service Providers for Persons with Disabilities,
pričom sa zúčastňujeme 1-2 výročných konferencií EASPD ročne.
Partnerstvo so zahraničnými organizáciami - s belgickou organizáciou EPSIN (European Platform for social
inclusion) organizácie European Centre for Workers` Questions (EZA - sieť 69 zamestnávateľských organizácií,
vzdelávateľských inštitúcií a výskumných pracovísk z 26 krajín, zaoberajúca sa otázkami nezamestananosti a chudoby)
a s maďarskou organizáciou Nyolc Boldogság Alapítvány foundation.
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Najdôležitejšie aktivity:
V roku 2020 sme realizovali tieto sociálne projekty v týchto hodnotách:
Názov subjektu,
ktorý poskytol
finančné
prostriedky

Účel poskytnutia finančných prostriedkov

Výška
poskytnutýc
h
finančných
prostriedkov

Termín
poskytnutia
finančných
prostriedkov

Výkon opatrení SPODaSK

10 790,- €

2020

BSK – dotácie
podľa VZN BSK
č. 28/2009 na
výkon SPODaSK
E r a s m u s + - IMAS II (2018-1-AT01-KA202-039302) - Improving 28 041,- €
Univerzity Graz Assistance in Inclusive Educational Settings. Zlepčovanie
(Rakúsko)
prístupu a asistencie v inkluzívnom vzdelávaní II. Projekt
koordinátor Univerzita Graz (Rakúsko), nadnárodní
partneri projektu: Chance B (Rakúsko), ARCIL
(Portugalsko), CSIE (Anglicko), VISION (Bulharsko) a
EASPD (Belgicko), Univerzita TRUNI v Trnave
(Slovensko) a Univerzita Coimbre (Portugalsko).

2018-2020

IA MPSVR SR

OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 - Podpora výkonu
opatrení SPODaSK v otvorenom prostredí a
zefektívnenie resocializácie drogových a iných
závislostí - Rodina bez závilsostí (TTSK) 312041D995

362 790, 54 € 2017-2021

IA MPSVR SR

OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 - Podpora výkonu
opatrení SPODaSK v otvorenom prostredí a
zefektívnenie resocializácie drogových a iných
závislostí - Rodina bez závilsostí (BSK) 312041F224

366 126,80 €

2017-2021

IA MPSVR SR

OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 - Podpora výkonu
opatrení SPODaSK v prirodzenom rodinnom
prostredí - SPODaSK v rodine (TTSK) 312041F336

482 895,76 €

2017-2021

IA MPSVR SR

OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 - Podpora výkonu
opatrení SPODaSK v prirodzenom rodinnom
prostredí - SPODaSK v rodine (BSK) 312041F337

478 091,55 €

2017-2021

IA MPVSR SR - Komunitné centrum Jánovce a Komunitné centrum Senec 87 177,54 €
NP BOKKÚ
- mzdové náklady 2x po 3 odborných zamestnancov KC a
príspevok na činnosť KC

2020

M e s t s k ý ú r a d Podpora komunitných aktivít detí a mládeže Senca
Senec - dotácie
podľa
VZN
1/2012

2020
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M e s t s k ý ú r a d Výkon opatrení SPODaSK
Senec – dotácia na
podporu výkonu
opatrení SPOaSK
VZN 2/2011

3 000,- €

2020

MPSVR SR

dotácia na podporu členstva medzinárodnej
organizácie v sociálnej oblasti podľa § 2 písm. b) §3
ods 1.písm a),c),d) zákona č. 544/2010 Z. z. v znení
zákona č 393/2012 Z. z

567 €

2020

MPSVR SR

dotácia na podporu vykonávania opatrení SPODaSK
podľa § 2 písm. b) §3 ods 1.písm a),c),d) zákona č.
544/2010 Z. z. v znení zákona č 393/2012 Z. z

7 200,- €

2020

MPSVR SR

dotácia na podporu rozvoja sociálnych službieb
podľa § 2 písm. a)

0€

2020

TTSK - dotácie Špecializované sociálne poradenstvo
podľa §13 ods.2
zákona
č.
538/2004 Z.z.

32 640 €

2020

TTSK - dotácie Výkon opatrení SPODaSK
podľa VZN TTSK
č. 38/2015

33 193,- €

2020

Ústredie práce, finančný príspevok na vykonávanie opatrení ambulantnou 1 088 267,20 2020
sociálnych vecí a a terénnou formou v centre pre deti a rodiny v zmysle €
rodiny
§89d zákona č.305/2005 Z.z a doplnení neskorších
zákonov v znení neskorších predpisov - Priority ústredia
2019 pre Centrá pre deti a rodiny (§45)
MPSVR SR

dotácia v súvislosti s riešením nepriaznivých dopadov
mimoriadnej situácie vzniknutej v dôsledku pandémie
vírusu COVID-19 podľa § 9 ods. 3 a 4 a §12 ods. 3
zákona č. 544/2010 Z. z. O dotáciách v pôsobnosti
MPSVR SR v znení neskorších predpisov

3 470,- €

2020

MPSVR SR

dotácia v súvislosti s riešením nepriaznivých dopadov
mimoriadnej situácie vzniknutej v dôsledku pandémie
vírusu COVID-19 podľa § 9 ods. 3 a 4 a §12 ods. 3
zákona č. 544/2010 Z. z. O dotáciách v pôsobnosti
MPSVR SR v znení neskorších predpisov

4 620,- €

2020

MIRRI SR

dotácia z kapitoly Ministerstva investícií, regionálneho 24 951 €
rozvoja a informatizácie SR na podporu regionálneho
rozvoja podľa §13 ods. 10 zákona č. 539/2008 Z.z o
podpoore regionálneho rozvoja v znení neskorších
predpisov a zákona č. 523/20044 Z.z o rozpočtových
pravidlách verejnej správe a o zmene a doplnení
neskorších predpisov

2020

UPSVR Pezinok

finančný príspevok na podporu vytvárania pracovných 86 095,17 €
miest v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život" Aktivita č.2 Podpora zamestnávania UoZ
prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb
poodľa §54 ods. 1 písm.d) zákona č.5/2004 Z.z o
službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov pre subjekty
nevykonávajúce hospodársku činnosť

2020
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Cieľová skupina a Počet klientov, ktorým sme pomohli:
Pomohli sme umiestniť de v náhradných rodinných systémoch (NRS, adopcie, profesionálne rodiny, atď.)

8

Pomohli sme mladým ľuďom - odídencom z detských domov nájsť si bývanie a zamestnanie

1

Pomáhali sme rodinám v náhradných rodinných systémoch s ich problémami (sociálnymi, psychologickými, 28
špeciálno-pedagogickými, ekonomickými atď.)
Pomohli sme deťom s CAN syndrómom

7

Pomohli sme ženám, ohrozeným násilím

11

iden kovali sme týrané a zneužívané ženy a de a mieru ich ohrozenia prostredníctvom našich odborných 8
metód práce
Pomohli sme deťom a mládeži v bežnej komunite

98

Pomohli sme deťom a mládeži s poruchami správania

61

Pomohli sme chudobným rodinám

64

pomohli sme zdravotne pos hnutým ľuďom (vrátane de , mládeže, dospelých aj seniorov)

24

pomohli sme nezamestnaným v procese hľadania, tvorby alebo udržania si zamestnania

21

Pomohli sme zamestnať nezamestnaných (na otvorenom trhu práce, v chránenej dielni, na pracovný úväzok 12
alebo dohody)
pomohli sme dokončiť školu alebo zvýšiť kvali káciu

9

pomohli sme dysfunkčným rodinám pri riešeín ich sociálnych, psychologických a ekonomických problémov

160

pomáhali sme seniorom v ich domácnos ach

2

pomáhali sme ťažko chorým a odkázaným na pomoc druhej osoby v ich domácnos ach

4

resocializovali sme toľko drogovo závislých

2

pomáhali sme delikventom, trestaným a recidivistom, ľuďom po výkone trestu

2

pomáhali sme bezdomovcom

1

pomáhali sme nájsť bývanie

24

iné: podporné poradenstvo pri abs nencii

4

Spolu sme v roku 2020 poskytovali naše služby 3106 klientom (približne 1035 rodinám) z celého Slovenska
(všetkých krajov).
V rámci služieb 2 komunitných centier sme poskytli naše sociálne služby krízovej intervencie na komunitnej úrovni
celkovo 433 klientov v oboch KC (KC Senec 303 klientov, KC Jánovce 130 klientov). Prostredníctvom
špecializovaného sociálneho poradenstva sme sa venovali 174 klientom a prostredníctvom služieb včasnej
intervencie sme sa venovali 246 detským klientom so zdravotným znevýhodnením.
Prostredníctvom APZ činností podporovaného zamestnávania 84 klientom.
Prostredníctvom výkonu opatrení SPODaSK sme poskytli naše služby celkovo pre 2253 klientom (z toho nových
1493 v tomto roku) klientov zo znevýhodneného prostredia - z chudobných rodín v hmotnej núdzi, integrovaní v
základnej škole z dôvodu problémov v učení alebo v správaní, zdravotne postihnuté deti a mladí ľudia, bývalé týrané
deti a mladí ľudia, ktorých nám poslali sociálne kurátorky z úradu práce sociálnych vecí a rodiny či zo škôl výchovní
poradcovia atď.). Cez priority ústredia (teda distribuovaných z UPSVRov, odd. SPODaSK alebo súdnym rozhodnutím)
sme poskytovali služby 498 deťom zo 246 rodín z celého Slovenska. So zameraním na Podporu výkonu opatrení
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sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a
iných závislostí - od začiatku projektu v 2017 máme celkovo 376 klientov (BSK - 186, TTSK - 190), teda v 2020
pribudlo 55 nových klientov (BSK - nových 26, TTSK - nových 29). Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí - od začiatku projektu v 2017 máme celkovo 568 klientov
(BSK - 393, TTSK - 175), teda v 2020 pribudlo nových 129 klientov (BSK - nových 100, TTSK - nových 29).
Prostredcnítvom výkonu opatrení SPODaSK ako dobrovoľných klientov odporúčaných samosprávami sme sa venovali
313 klientom (BSK - 248, TTSK- 65).

Ako experti (jednotlivé osoby nášho združenia) sme tiež zahrnutí do týchto projektov:
Názov organizácie

Popis projektu

Ministerstvo vnútra SR - Úrad splnomocnenca vlády SR
pre rozvoj občianskej spoločnosti

Garant odbornej projektovej rady Sociálnych služieb v
NP EVS (Efektívna verejná správa) 2018 - 2020 Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho
poznania občianskej spoločnosti

SÚPZ - Slovenská únia podporovaného zamestnávania,
o.z.

NP DI II - Národný projekt De-inštitucionalizácie
zariadení sociálnych služieb v SR II

EFOP and RSZTOP IH- realizovaný pod výzvom č. Projekt s názvom “Learn to support learning in later life”,
EFOP-5.2.2-17
koordinovaný nadáciou Nevelők Háza Egyesület (Pécs,
Maďarsko), aktívna účasť a vedenie workshopu v Pécs,
Maďarsko
EUROPE AID - Support to Employment Policy for
promoting job creation in Mongolia - SECiM EuropeAid/
137157/DH/SER/MN (project implemented by a
Consortium led by Hulla & Co.Human Dynamics KG)

3 časti - Február 2019 Workshop a konferencia v
Ulaanbaatar, Mongolsko, Október 2019 Study visit in
AT/SK/PL, November 2019 Job Coach Training
Ulaanbaatar, Mongolsko

EU Parliament - ECR Group

Expertíza za SK v EU Parlamente na tému Child
Guarantee - a way towards fighting child poverty in the
EU?

Erasmus+ - Univerzity Graz (Rakúsko) - IMAS II Expertíza inkluzívneho vzdelávenia v Portugalsku a
(2018-1-AT01-KA202-039302) - Improving Assistance Bulharsku
in Inclusive Educational Settings. Zlepčovanie prístupu a
asistencie v inkluzívnom vzdelávaní II. Projekt
koordinátor Univerzita Graz (Rakúsko), nadnárodní
partneri projektu: Chance B (Rakúsko), ARCIL
(Portugalsko), CSIE (Anglicko), VISION (Bulharsko) a
EASPD (Belgicko), Univerzita TRUNI v Trnave
(Slovensko) a Univerzita Coimbre (Portugalsko).
EASPD - Európska asociácia poskytovateľov služieb pre Témy týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím ľudí so zdravotným postihnutím
aktívna účasť a vedenie workshopu v Helsinky, Fínsko a
Bukurešť, Rumunsko
EPSIN - zamestnávanie znevýhodnených v EU

Aktívna účasť a vedenie workshopu vo Vilnius, Litva

Sociálne organizácie - poskytovatelia služieb pre ľudí so Študijná návšteva v organizáciách so sídlom v Halifax,
zdravotným postihnutím a pre rodiny s deťmi ohrozené Canada
sociálnym vylúčením

Okrem toho sme začali realizovať tieto platené zákazky business sektora:
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Názov organizácie

Popis projektu

Profesia s.r.o.

domelia.sk - pilotný projekt pomoci zamestnávania ľudí
so zdravotným postihnutím v domácnostiach
zamestnancov firiem s viac ako 20 zamestnancami s
využitím zákazky náhradného plnenia zákonnej
povinnosti zamestnávať ľudí so zdravotným postihnutím

Arlington Automotive SK, s.r.o. - pobočka Arlington
Automotive, UK, dodávateľ Jaguar

založenie chránenej dielne, hľadanie a nábor
zamestnancov so ZP, pomoc pri zaškoľovaní
zamestnancov so ZP atď. - pokračovanie v 2020

AfB Social & Green IT (GmbH), Rakúsko

založenie sociálneho podniku, hľadanie a nábor
zamestnancov so ZP, pomoc pri zaškoľovaní
zamestnancov so ZP atď - pokračovanie v 2020

Everlution s.r.o. - IT

SOCIO - inovatívny IT nástroj v manažmente sociálnej
oblasti

Okrem uvedených realizovaných projektov sme podali tieto, ktoré však neboli podporené:
1. CEI - Central Europeean Initiative (CEI Extraorginary Call for Proposals 2020) - SocEdu - an interactive
educational portal for children from vulnerable environment (SocEdu - interaktvíny edukačný portál pre deti zo
zraniteľného Prostredia)
2. Erasmus + - KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practicee - Innovative adult education
solutions for improvement of qualification of community-based childcare providers (inovatívne vzdelálvanie
pre dospelých na zlepšenie kvalifikácie poskytovateľov komunitných služieb pre deti) - žiadateľ Asociacija
"Iniciatyvu tinklas", Vilnius, Litva
3. EASPD Tender bid for Research "the Short-term impact of Covid-19 on the support services sector" (Verejné
obstarávanie - výskum krátkodobého dopadu Covid-19 na sektor podporných sociálnych služieb)
4. K-Startup Grand Challenge 2020 - Kórejský grantový program pre SOCIO online nástroj sociálnej inovácie
5. EC, DG Employment, Social Affairs and Inclusion Social Affairs, Disability and Inclusion Deputy Head of unit
- Grand procedure VP/2019/016: Call for proposls to promote and protect the rights of persons with disabilities
- project: Opportunity for people with disabilities at the workplace - OptForDis (Výzva Európskej komisie,
zameraná na práva ľudí so zdravotným postihnutím, projekt Príležitosť pre ľudí so zdravotným postihnutím na
pracovisku
6. MŠVVŠ SR - dotácia na podporu ranej intervencie u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na rok 2020
Tiež sme podali ďalšie projekty, ktoré prejdú hodnotiacim procesom až v nasledujúcom roku:
1.
MPSVR SR - dotácia na podporu výkonu opatrení SPOaSK
2.
MPSVR SR - dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb
3.
MPSVR SR - dotácia na podporu členstva v zahraničných asociáciách
4.
MPSVR SR - dotácia na podporu edičnej činnosti sociálnych organizácií
5.
BSK – výkon SPOaSK
6.
TTSK - výkon SPOaSK
7.
TTSK - špecializované sociálne poradenstvo
8.
MsÚ SC – výkon SPOaSK
9.
MsÚ SC - komunitné aktivity v Senci
V tomto roku sme z 2% daní poskytli tieto granty: Kristínka Maťková - dievčatko s Downovým syndrómom (projekt
na podporu jej sociálneho začlenenia a tréningu sociálnych zručností) a WELLNEA s.r.o. (chránená dielňa) – podpora
prevádzky chránenej dielne na podporu a rozvoj zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím. Tiež sme realizovali
rôzne aktivity sociálnej pomoci.
V Senci, 31.12.2020

PhDr. Elena Kopcová, PhD.
prezidentka združenia a štatutárna zástupkyňa
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