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nečakaná situácia mimoriadny

dopad a zmenila nám celú

dovtedajšiu realitu.  Začali sme

viac realizovať výkony opatrení a

služieb v online priestore. V

spolupráci s kolegami v teréne

sme riešili technickú podporu pre

klientov. Deťom  v chudobných

rodinách sme pomáhali

sponzorskými darmi vo forme

notebookov a tabletov.

Prostredníctvom dátových kariet

od Slovak Telekomu, sme  im

pomohli napojiť sa na

internet a zvládnuť aj online

školské vyučovanie.

Rok 2020 zároveň priniesol

rozšírenie našich poradní po

celom Slovensku. Spolupracovali

sme s tridsiatimi okresnými

úradmi práce a terénne naši

poradcovia poskytovali služby vo

všetkých krajoch Slovenska. V

porovnaní s rokom 2019, kedy

mala organizácia 35

zamestnancov, ku koncu roka

2020 mala už 55 zamestnancov,

čo spôsobilo veľký dynamický rast

aj v personálnej oblasti. 

Prvú vlnu lockdownu  na jar 2020

sme využili aj na tvorbu

odborných metodík práce s

klientom, ktoré sa  dajú využiť tak

v osobnom kontakte ako aj v

online priestore. Metodiky sú

súčasťou online nástroja SOCIO,

ktorý postupne, s pomocou

kolegov poradcov, rozvíjame ako

unikátny projekt v sociálnej

oblasti. SOCIO si objednali aj ďalší

kľúčoví hráči v oblasti SPODaSK -

neziskové organizácie Úsmev ako

dar, Návrat, Alternatíva a iní.

Prostredníctvom zberu dát v

SOCIO sa snažíme nastavovať

lepšiu a efektívnejšiu verejnú

politiku v oblasti rodičovských

konfliktoch, terénnej sociálnej

práce v chudobných rodinách.

Po dôslednom zvážení sme

dospeli k rozhodnutiu získať

vlastnú budovu ako nové sídlo

našej organizácie.  Koncom roka

sme sa presťahovali do novej, 4-

podlažnej budovy na Oravskej 4, v

Senci. Vytvorili sme priestrannú

zasadaciu miestnosť pre 60 ľudí, 3

samostatné ambulantné poradne

pre rodiny s deťmi v rámci sanácií

a rodičovských konfliktov, otvorili 

sme nové poradne a zariadili aj

ambulancie klinickej

psychológie a psychoterapie,

ktoré majú vlastné tiché

priestory na individuálne

poradenstvá.

V roku 2020 sme dostali ponuku

od vedenia Asociácie

supervízorov a sociálnych

poradcov (ASSP) na prevzatie

organizácie. Zhodli sme sa,  že

nám záleží na zachovaní

suverenity tejto organizácie a

začali sme pracovať na rozvoji

vzdelávania a expertízy v

sociálnej oblasti s využitím

vysoko odbornej a širokej

členskej základne. To nám

prinieslo ďalšie možnosti rozvoja,

hlavne v oblasti expertného

vzdelávania. Prajeme si, aby sme

našu expertízu vedeli pretaviť aj

do systémových zmien v

sociálnej oblasti.

Rok 2020 bol poznačený

pandémiou COVID 19 a bol

zaťažkávacím a prelomovým

rokom nielen pre svet, ale aj pre

nás v TENENETe. Pre výkon našej

odbornej práce mala táto

ÚVODNÉ SLOVO 

Veríme, že rok
2021 bude prajný

pre naše ďalšie
aktivity a

projekty, ktorými
sa budeme

snažiť naďalej
skvalitňovať život
všetkým, ktorí to

potrebujú.

Eňa a Nora,
štatutárky

Tenenet, o.z.
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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 obracať
najmä ženy zo sociálne slabých rodín a
žiadali nás o odbornú pomoc.

HISTÓRIA OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
TENENET

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.
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Personálne zabezpečenie bolo značne posilnené vďaka získaniu 4 dopytovo orientovaných
projektov 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. 

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 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).

PROJEKTY VERSUS ROZVOJ
ORGANIZÁCIE OD ROKU 2017 PO 2020
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CENTRUM PRE DETI A
RODINY (CDR) 

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, ktorý nám umožnil posilniť personálne
zabezpečenie tejto agendy.

R O K  2 0 2 0  B O L  N A J D Y N A M I C K E J Š Í M  R O K O M  V
H I S T Ó R I I  O R G A N I Z Á C I E  T E N E N E T  V  O B L A S T I
P O D P O R U  V Ý K O N U  O P A T R E N Í  S O C I Á L N O P R Á V N E J
O C H R A N Y  D E T Í  A  S O C I Á L N E J  K U R A T E L Y  ( S P O D A S K ) .
S T A L I  S M E  S A  N A J V Ä Č Š Í M  N E Š T Á T N Y M   C E N T R O M
P R E  D E T I  A  R O D I N U  ( C D R )  S  T E R É N N Y M  A
A M B U L A N T N Ý M  V Ý K O N O M  S  C E L O S L O V E N S K O U
P Ô S O B N O S Ť O U .

Okrem projektu „Priority“ sme pracovali aj v rámci
projektov so zameraním na podporu výkonu opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v
otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie
drogových a iných závislostí,  
na podporu výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom
prostredí a taktiež sme pracovali aj s dobrovoľnými
klientami odporúčanými samosprávami.

- prostredníctvom
výkonu opatrení
SPODaSK sme poskytli
naše služby celkovo 
 2253 klientom

- cez priority ústredia
(teda distribuovaných z
UPSVRov, odd.
SPODaSK alebo súdnym
rozhodnutím) sme
poskytovali služby 498
deťom zo 246 rodín

- spolupracovali sme s
30 Úradmi práce,
sociálnych vecí a rodiny
po celom Slovensku

DÔLEŽITÉ
FAKTY

Pomáhame rodinám
prekonávať
rozvodové/rozchodové
obdobie, riešime
výchovné problémy detí,
sanácie a zanedbávanie
detí, náhradné rodinné
systémy, CAN syndróm
(týrané a zneužívané
deti).
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90% nášho pracovného času tvoria výjazdy do terénu-
priamo do rodinného alebo otvoreného (najmä školy a
obecné/mestské úrady) prostredia klientov.
Ambulantne poskytujeme sociálnu diagnostiku aj
psychodiagnostiku a odborné psychologické
poradenstvo, ktoré vykonávajú certifikovaní
psychoterapeuti, sociálni pracovníci, psychológovia,
špeciálni pedagógovia, sociálni pedagógovia a
logopédi.  

Zabezpečujeme diagnostiku, poradenstvo a skupinové
tréningy. Riešime rodičovské konflikty, výchovné
problémy, zanedbania a chudobu, náhradné rodiny,
týrania a zneužívania detí a mládeže.

klienti, ktorých
odporúčajú z
odborov sociálno-
právnej ochrany
detí a sociálnej
kurately
(SPODaSK) z
Úradov práce,
sociálnych vecí a
rodiny (UPSVR)
alebo
rozhodnutím
súdov, 

dobrovoľní klienti,
ktorých posielajú
pediatri, špecialisti
– lekári, sociálne
odbory miest a
obcí či riaditelia,
zástupcovia,
výchovní
poradcovia škôl
atď.

NAŠOU
CIEĽOVOU
SKUPINOU
SÚ:

Snažíme sa byť ku klientovi čo najbližšie: okrem Senca
fungujeme v 12 vysunutých pracoviskách „Tenenet
CDR“ po celom Slovensku - v Pezinku, Hlohovci,
Trnave, Galante, Nových Zámkoch, Rimavskej Sobote,
Veľkom Krtíši, Trenčíne, Námestove, Starej Ľubovni,
Svite a v Michalovciach, kde naši regionálni kolegovia
poskytujú služby SPODaSK priamo v teréne.

Dôležité informácie
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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
slúži aj Komunitné centrum v
Senci (terénne pre bratislavský
kraj).

Prostredníctvom našich
komunitných centier sme
zabezpečili a ponúkali cielené
služby tak jednotlivcom, ako aj
rodine a miestnej komunite.
Pomáhali sme sociálne slabším
klientov a tým, ktorí sa ocitli v
nepriaznivej životnej situácii.

Vytvárali sme príležitosti na
zmysluplné trávenie voľného
času pre a organizovali sme aj
preventívne aktivity proti
šíreniu pandémie COVID 19. 

PODPORA KOMUNITY

s Bratislavskou arcidiecéznou charitou –
materiálna a potravinová pomoc

s TESCO Senec – zapojili sme sa do
potravinovej zbierky, 3x do týždňa máme
možnosť odberu rôzneho tovaru z TESCA
(pekárenské výrobky, pochutiny, ovocie a
zeleninu), ktorý balíme a odovzdávame
klientom

s firmou LYRECO – pravidelná potravinová
podpora 

so Súkromnou školou Kysucká v Senci

s MŠ v Jánovciach pri zabezpečení
kultúrnych podujatí

s Domovmi sociálnych služieb a Domovmi
seniorov

SPOLUPRACOVALI SME:
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zmysluplné trávenie voľného času pre deti: detské letné tábory pre deti zo
sociálne slabších rodín v Senci aj v Jánovciach, letné kiná pre deti, krúžky
šikovných rúk
skupinové aktivity pre dôchodcov: Nordic walking, tréning pamäti, pracovný
výcvik pre seniorov
skupinové aktivity pre mamičky na materskej dovolenke na týždennej báze
podporu vzdelávania: skupinové aj individuálne doučovanie slovenského a
anglického jazyka, matematiky
pomoc pri uplatnení sa na trhu práce – vyhľadávanie pracovných možností
pre klientov a sprostredkovanie práce v spolupráci s firmami v regióne
komunitné aktivity, sprostredkovanie materiálnej a potravinovej pomoci:
zorganizovali sme „Burzy bez peňazí“ - sezónne burzy oblečenia, školských
potrieb a pomôcok, potravín. Prerozdelili sme kilogramy trvanlivých potravín
a realizujeme projekt "Pošli tašku", cez ktorý dobrovoľníci robievajú nákupy
potravín a liekov pre našich osamelo žijúcich seniorov, pre občanov bez
domova, pre klientov ZŤP. 
Preventívne aktivity – prevencia proti COVID 19, na základných školách
venované prevencii závislostí
Kampaň „Dobro v človeku“, ktorá bola zameraná na podporu rodín pred
Vianocami, ktoré čelia nepriaznivej životnej situácii. 

Počas roku 2020 sme realizovali aktivity zamerané na:

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

v rámci kampane „Dobro v človeku“ sa
nám podarilo obdarovať vyše 150 rodín
z celého Slovenska

DÔLEŽITÉ FAKTY

Dôležité informácie
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psychoterapiu:
individuálnu,
skupinovú, párovú aj
rodinnú
psychodiagnostiku
zameranú na pracovné
a zdravotné účely

Počas roku 2020 sme pre
našich klientov ponúkali
nasledovné služby:

Významným medzníkom
bol rok 2019, kedy sme
rozšírili naše služby v
oblasti sociálnych vecí o
zdravotnícke výkony,
konkrétne sme sa stali
neštátnou zdravotníckou
ambulanciou klinickej
psychológie a
psychoterapie.

V roku 2020 sme založili
neštátnu súkromnú
špeciálno-pedagogickú
a logopedickú poradňu.
Začali sme poskytovať
služby aj v rámci
špeciálno-pedagogickej
a logopedickej poradne.

LOGOPEDICKÁ
PORADŇA A
ŠPECIÁLNO-
PEDAGOGICKÁ
PORADŇA

logopedickú diagnostiku
a terapiu. Diagnostika
nám ukázala, v ktorých
jazykových rovinách bolo
potrebné posilniť našu
intervenciu v terapii sme
sa zameriavali najmä na
ranú intervenciu, ktorá je
v oblasti rečového vývinu
dôležitá, aby sme predišli
narušenej komunikačnej
schopnosti.

V oblasti špeciálno-
pedagogického
poradenstva sme sa
zameriavali na ranú
starostlivosť a
starostlivosť o deti v
predškolskom a
školskom veku.

V logopedickej poradni
sme ponúkali

AMBULANCIA KLINICKEJ
PSYCHOLÓGIE A PSYCHOTERAPIE

Prostredníctvom
našich služieb sme
sa venovali 246
detským klientom
so zdravotným
znevýhodnením.

DÔLEŽITÝ
FAKT
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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 a integrácii zamestnancov so ZP
AfB Slovakia, Social & Green IT - založenie sociálneho podniku, hľadanie a nábor
zamestnancov so ZP, pomoc pri zaškoľovaní zamestnancov so ZP, sme členovia
poradného výboru AfB Slovakia
Everlution s.r.o. – konzultácia k sociálnemu podniku: SOCIO - inovatívny IT
nástroj v manažmente sociálnej oblasti
Wellnea, s.r.o. – pomohli sme pri registrácii sociálneho podniku, pri vytvorený
poradného výboru a sme členovia poradného výboru

Dôležité informácie
Spolupracovali sme s biznis sektorom a firmami:

Poskytovali sme konzultácie pre fyzické a právnické
osoby k zakladaniu chránenej dielne alebo k registrácii
sociálnych podnikov. 

Pomohli sme s náborom vhodných zamestnancov zo
znevýhodneného a zraniteľného prostredia a ich
začleňovaním do pracovného procesu.

PODPORA
ZAMESTNÁVANIA

Prostredníctvom
APZ činností
podporovaného
zamestnávania
sme pomohli 84
klientom. 

24 konzultácií
spojených so
založením
chránenej
dielne alebo
sociálneho
podniku a ich
fungovaním

DÔLEŽITÉ
FAKTY
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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,

3. 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,

EXPERTÍZA ORGANIZÁCIE
 SME ORGANIZÁCIA, KTORÁ:

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,
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5. je riadnym členom ASSP -
Asociácie supervízorov a
sociálnych poradcov, zamestnanci
našej organizácie sú členmi
Slovenskej komory sociálnych
pracovníkov, Slovenskej komory
psychológov aj Slovenskej
psychoterapeutickej spoločnosti,

6. je riadnym členom ASES (Asociácia
pre sociálnu ekonomiku),
prispievame k podpore rozvoja
sociálnej ekonomiky a sociálneho
podnikania na Slovensku.
Pripravujeme podklady pre zmenu
legislatívnych rámcov v tejto
problematike na Slovensku a zároveň
poskytujeme konzultácie k registrácii
a fungovaniu sociálnych podnikov na
Slovensku.

4. je riadnym členom  SÚPZ - Slovenskej
únie podporovaného zamestnávania a
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,
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7. organizujeme národné a medzinárodné
aktivity/konferencie/semináre a školenia
na témy súvisiace s sociálnou oblasťou - 
6. októbra 2020 sme spoločne s
partnerskou organizáciou EASPD
organizovali medzinárodný seminár na
tému “Osobná starostlivosť a služby v
domácnosti na Slovensku”, ktorý dal
priestor na diskusiu ako spomínané
služby fungujú na Slovensku a zároveň
kolegovia zo zahraničia prezentovali svoje
skúsenosti a príklady dobrej praxe.

8. 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.

9. 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.
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10. aktívne spolupracujeme s FSEV UK a 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 - výskumné centrum pre monitorovanie napĺňania Dohovoru OSN
o právach ľudí so zdravotným postihnutím, vyvinutá metodika priamo
Komisariátom OSN a York University, Toronto). Zároveň máme nadviazanú
spoluprácu s katedrou sociálneho rozvoja a práce Ekonomickej univerzity v
Bratislave, kde sme súčaťou tímu lektorov na problematiku sociálnej
ekonomiky.
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Od roku 2020 sme riadnym členom ASES (Asociácia pre sociálnu
ekonomiku), prispievame k podpore rozvoja sociálnej ekonomiky a
sociálneho podnikania na Slovensku.

Členstvo v národných a
medzinárodných organizáciách

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.

V roku 2014 sme sa stali
členom SÚPZ –
Slovenskej únie
podporovaného
zamestnávania. Na
domácej pôde sme aj
členmi ASSP – Asociácii
supervízorov a
sociálnych poradcov.

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

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

Garant pre oblasť “Sociálne služby”-
Kvalitnejšie verejné politiky

prostredníctvom lepšieho poznania
občianskej spoločnosti

Ministerstvo vnútra SR - Úrad
splnomocnenkyne vlády SR pre

rómske komunity

Garant pre oblasť “Zamestnanosť” v
rámci prípravy Stratégie pre

rovnosť, inklúziu a participáciu
Rómov do roku 2030.

SÚPZ - Slovenská únia
podporovaného

zamestnávania, o.z.

NP DI II - Národný projekt De-
inštitucionalizácie zariadení

sociálnych služieb v SR II

EUROPE AID - Support to
Employment Policy for promoting

job creation in Mongolia

Prenos expertízy a skúseností zo
Slovenska do Mongolska

Téma Child Guarantee - a way towards
fighting child poverty in the EU

Erasmus+ “IMAS II- Improving
Assistance in Inclusive
Educational Settings”.

Zlepšovanie prístupu a asistencie v
inkluzívnom vzdelávaní II.

Koordinátor: Univerzita Graz 

Názov organizácie Popis projektu

EU Parliament - ECR Group 

EASPD - Európska asociácia
poskytovateľov služieb pre ľudí

so zdravotným postihnutím 

Aktívna účasť a vedenie
workshopov v roku 2020 v online

prostredí, člen predsedníctva
EASPD

UKS - Únia klastrov Slovenska

Vedenie workshopu “Manažment
sociálneho podniku”v rámci

projektu, “Finance4SocialChange”,
program Interreg.

AfB Slovakia s.r.o - registrovaný
sociálny podnik predsedáme poradnému výboru

16



NAJDÔLEŽITEJŠIE PROJEKTY
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Rok 2020 bol poznačený rozsiahlou pandémiou vírusu COVID 19, ktorá v
mnohých smeroch ovplyvnila organizovanie komunikačných aktivít na
personálnej báze. 

Nosné aktivity:

NAJVÝRAZNEJŠIE KOMUNIKAČNÉ
AKTIVITY A KAMPANE

 

Potravinové a materiálne zbierky
pre chudobné rodiny,
organizované 2 komunitnými
centrami v Senci a v Jánovciach - v
spolupráci s inými subjektami

Online kampaň “Dobro v človeku”,
ktorá bola zameraná na podporu
rodín pred Vianocami, ktoré čelia
nepriaznivej životnej situácii –
obdarovaných 150 rodín 

Účasť v stand-up predstavení
“Silné reči”, ktoré bolo zamerané
na odľahčenú diskusiu na tému
predvianočného zhonu a
perspektív vnímania tohto zhonu z
pozície mužov a žien 

sociálnej ekonomiky - “Sociálne
podnikanie v praxi” pre portál
podnikajte.sk 

sociálno-právnej ochrany “Súdy k
nim posielajú rozhádané dvojice:
Keď zmenia svoje správanie, ľahšie
získajú dieťa” pre aktuality.sk

https://www.podnikajte.sk/manazment-
a-strategia/socialne-podnikanie-v-praxi 

https://www.aktuality.sk/clanok/815758/s
udy-k-nej-posielaju-rozhadane-dvojice-
ked-zmenia-svoje-spravanie-lahsie-
ziskaju-dieta  

POSKYTLI SME VYJADRENIA PRE
PRINTOVÉ AJ SOCIÁLNE MÉDIÁ V
OBLASTI:
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ZAMESTNANCI
 Organizácia v roku 2020 zamestnávala  54 zamestnancov na riadny (polovičný alebo

plný úväzok). Konkrétne zloženie 7 pracovníkov manažmentu a 47 odborní pracovníci-
konkrétne 25 sociálni pracovníci; 15 psychológovia a psychoterapeuti a 3 špeciálni
pedagógovia, 2 sociálne pedagogičky, 2 logopedičky.

Vedenie a tím spolupracovníkov:

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
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