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1.1

Použité skratky

V dokumente sú použité nasledovné skratky:

SVI
ZSS
ŤZP
PMV
PSS
DK
DMO
MDD

Služba včasnej intervencie
Zariadenie sociálnych služieb
Ťažké zdravotné postihnutie
Psychomotorický vývin
Prijímateľ sociálnej služby
Dolné končatiny
Detská mozgová obrna
Medzinárodný deň detí
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O službe

2

2.1

História

Od septembra roku 2018 začala pri ZSS „ JESEŇ ŽIVOTA“ v Leviciach pôsobiť nová terénna
a ambulantná Služba včasnej intervencie. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 20.12.2018.
Služba včasnej intervencie poskytuje podporu a pomoc rodinám so zdravotne znevýhodnenými
deťmi alebo deťmi s rizikovým vývinom v rannom veku od 0-7 r. Našou úlohou je pomáhať rodičom
podporovať vývin ich dieťaťa tak, aby dokázalo čo najviac využiť svoje možnosti, schopnosti a
predpoklady. K tomu je nevyhnutná spolupráca lekárov – pediatrov, špecialistov, špeciálnych

pedagógov, psychológov, fyzioterapeutov, sociálnych pracovníkov a škôl.
Službu včasnej intervencie realizujeme hlavne v prirodzenom prostredí rodiny čo znamená, že
je zameraná na terénnu prácu a je poskytovaná bezplatne.

2.2
2.2.1

Druhy sociálnej služby

Služba včasnej intervencie (§ 33 zákona o sociálnych službách).

Forma
Rozsah
Terénna a ambulantná
Do 7 rokov veku dieťaťa
Miesto poskytovania ambulantne
terénna

Kapacita Levice
Družstevnícka 22, Levice
V rodine dieťaťa, prirodzenom
prostredí, na inštitúciách,

Služba včasnej intervencie sa poskytuje na základe § 33 Zákona 448/2008 o soc. službách
v znení neskorších predpisov dieťaťu do siedmych rokov jeho veku, ak je jeho vývin ohrozený z dôvodu
zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa.
V rámci služby včasnej intervencie sa:
a) poskytuje špecializované sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia,
b) vykonáva stimulácia komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím a preventívna
aktivita.
V rámci služby včasnej intervencie sa vykonáva komunitná rehabilitácia.
Službu včasnej intervencie možno poskytovať ambulantnou sociálnou službou a terénnou
formou sociálnej službou prostredníctvom terénneho programu. Poskytovanie terénnej formy sociálnej
služby má prednosť pred ambulantnou sociálnou službou.
V rámci služby včasnej intervencie poskytujeme:
Sociálne poradenstvo - odbornú činnosť, ktorou sa sústreďujeme na posúdenie povahy problému
fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutím základných informácií a možnostiach riešenia
problému.
Špecializované sociálne poradenstvo - zameriavame sa na potreby rodiny a na otázky, ktoré majú.
Poskytujeme podporu rodine, sprostredkovávame rodine informácie o rôznych formách terapií, služieb
a možnostiach podpory rodiny a dieťaťa; vyhľadávanie a sieťovanie odborníkov, odborných pracovísk,
poskytujeme informácie o kompenzačných príspevkoch a pomôckach, o opatrovateľskej a iných
sociálnych službách pre ŤZP deti v regióne, o predĺženej rodičovskej dovolenke; o sociálnych dávkach
pre rodinu a dieťa a iné, podľa potrieb rodiny.
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Stimulácia komplexného vývinu dieťaťa v jednotlivých vývinových oblastiach - pomáhame
rodine zorientovať sa v oblasti vývinu dieťaťa; napomáhame rodine porozumieť aktuálnym potrebám
dieťaťa, pomáhame rodičom v oblasti stimulácie hrubej a jemnej motoriky, vnímania, komunikácie,
rozumového vývinu, sociálnej oblasti, emocionality a hry.
Sociálna rehabilitácia - zisťujeme aktuálne potreby rodiny a ciele rodiny, podporujeme
a sprevádzame pri vyrovnávaní sa s obmedzeniami dieťaťa, s vlastnými emóciami, poskytujeme
rodinám kontakty na iné rodiny v podobnej situácii, vytváranie podpornej siete, pomáhame pri hľadaní
grantov a pri písaní žiadostí na predloženie nadáciám.

Vízia, poslanie, ciele

3

Poslanie:
Naším poslaním je poskytovanie služby včasnej intervencie, ktorá je definovaná v zákone
o sociálnych službách. Službu včasnej intervencie poskytujeme dieťaťu do siedmich rokov jeho veku,
ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa.
Vízia:
Profesionálne a ľudsky sprevádzať rodinu v náročnej životnej situácii v jej prirodzenom
prostredí. Spolupracovať s odbornou a laickou verejnosťou v oblasti zvyšovania povedomia
o službe v regióne.
Hodnoty: empatia, čestnosť, tímovosť, zodpovednosť, profesionalita, individuálny prístup,
vytváranie atmosféry dôvery.
Ciele kvality vo vzťahu ku klientovi:
1. Pri plánovaní sociálnych služieb na individuálnom princípe vychádzať z potrieb dieťaťa a jeho
rodiny
2. Definovať oblasti dodržiavania základných ľudských práv, vypracovať príslušné dokumenty
3. Pri poskytovaní sociálnych služieb vychádzať z humanistického prístupu Carla Rogersa
4. Prispievať k zvyšovaniu kvality života detí a ich rodín podávaním grantov
5. Nadväzovať spoluprácu s inými inštitúciami a organizáciami a tým vytvárať prirodzenú
podpornú sieť rodiny
Ciele kvality vo vzťahu k organizácii:
1.
2.
3.
4.
5.

Zaviesť procesné riadenie ( zavedené)
Implementovať štandardy kvality do poskytovaných sociálnych služieb
Implementovať systém manažérstva kvality
Vypracovať a zaviesť štandardy a postupy riadenia rizík
Sledovať najnovšie trendy v oblastiach soc. služieb a tie implementovať do poskytovaných
služieb

Ciele kvality vo vzťahu k zamestnancom:
1. Vzdelávať zamestnancov v oblasti poradenskej práce, hlavne so zameraním na zvyšovanie
odbornosti a komunikačné zručnosti
2. Zabezpečovať pravidelnú supervíziu, skupinovú aj tímovú
3. Zaviesť interdisciplinárnu tímovú prácu
4. Vypracovať plány osobnostného rastu a vzdelávania zamestnancov
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Ciele kvality vo vzťahu k iným zainteresovaným stranám:
1.
2.
3.
4.
5.

4

Byť otvorenou organizáciou pre študentov, dobrovoľníkov a iné organizácie v regióne
Zvyšovať povedomie o SVI medzi odbornou aj laickou verejnosťou
Organizovať deň otvorených dverí a pracovné stretnutia
Vytvárať pozitívny obraz o službe a informovať o plánovaných a uskutočňovaných aktivitách
Rozvíjať dobré vzťahy s dodávateľmi a vzájomnou spoluprácou prispievať k zvyšovaniu
kvality poskytovaných služieb

Procesný prístup

Zariadenie napĺňa štandardy kvality poskytovaných služieb prostredníctvom procesného prístupu. V
súvislosti s SVI riadi tieto procesy:
Hlavné procesy
P. sociálneho poradenstva

Manažérske procesy
P. prípravy a čerpania rozpočtu

P. individuálneho
plánovania
P. prijímania a prep. klienta

P. riadenia ľudských zdrojov

5

P. riadenia pripomienok a sťažností
P. interných auditov a kontrol
P. riadenia nezhody
P. preskúmania manažmentom

Podporné procesy
P. prípravy a riadenia
odborných postupov
P. upratovania a prania
P. nakupovania
P. opráv a údržby
P. informačnej stratégie
P. implementácie ľudských
práv

Klienti
5.1

Poskytovanie sociálnej služby včasnej intervencie za rok 2021

Služba včasnej intervencie od svojho vzniku v roku 2018 poskytla podporu rodinám s deťmi
s rizikovým vývinom a zdravotným znevýhodnením - dokopy 39 rodinám a z toho 50 deťom. V roku
2018 bola podpora poskytnutá 9 rodinám s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením. V roku 2019 bola
poskytnutá starostlivosť 27 rodinám. V roku 2020 bola poskytnutá starostlivosť 35 rodinám.
V roku 2021 sme poskytovali starostlivosť 32 rodinám a z toho 44 deťom. Počas roku 2021 si
podali žiadosť o poskytovanie sociálnej služby 3 nové rodiny, s ktorými sme aj uzatvorili zmluvu a 11
deťom sa starostlivosť prestala poskytovať na základe ukončenia zmluvy. Stav zmlúv k 31.12.2021 bol
33 detí a 25 rodín.

Rok 2018
Počet rodín
v starostlivosti
Počet detí v
starostlivosti

Rok 2019
9
9

Počet rodín
v starostlivosti
Počet detí v
starostlivosti

Rok 2020
27
35

Počet rodín
v starostlivosti
Počet detí v
starostlivosti

Rok 2021
35
45

Počet rodín
v starostlivosti
Počet detí v
starostlivosti

32
44
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Rok 2018
Počet
uzatvorených
zmlúv
Počet
ukončených
zmlúv
Počet zmlúv
k 31.12.2018

Rok 2019

0

Počet
uzatvorených
zmlúv
Počet ukončených
zmlúv

9

Počet zmlúv
k 31.12.2019

9

Rok 2020

Rok 2021

Počet
26 uzatvorených
zmlúv
Počet
2 ukončených
zmlúv
Počet zmlúv
33 k 31.12.2020

4

Počet
uzatvorených
zmlúv
Počet ukončených
zmlúv

11

41

Počet zmlúv
k 31.12.2021

33

12

3

Vek detí, ktorým bola v roku 2021 poskytnutá starostlivosť je od 0-7 rokov.
Vek detí
0-3 rokov – 11 detí
5 dievčat

4-7 rokov – 33 detí
15 dievčat

6 chlapcov

18 chlapcov

Diagnózy detí
Medzi klientov služby včasnej intervencie, ktorí potrebovali našu podporu v roku 2021 alebo sú u nás
v dlhodobom sprevádzaní, patria rodiny detí s autizmom, s downovým syndrómom, rodiny detí s
oneskoreným psychomotorickým vývinom (PMV), s hypotóniou DK, s hypokinetickým syndróm, s
crouzonov syndrómom, rodiny detí s oneskoreným vývinom reči, s detskou mozgovou obrnou (DMO),
s plexus brachialis, rodiny detí so spastickou kvadruparézou, s digeorgovým syndrómom,
s oneskoreným soc. – emocionálnym vývinom.

Diagnózy detí
Autizmus
6
Plexus
brachialis

2

Downov
syndróm
4
Spastická
kvadruparéza

1

Oneskorený Hypotónia
PMV
DK
12
Digeorgov
syndróm

1

1

Hypokin.
syndróm
1

Crouzon
syndróm

Oneskorený DMO
vývin reči

1

7

2

Onesk.
Soc.emoc.
vývin

6

Spolu 44 detí
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Diagnózy detí

Autizmus
Downov syndróm

6

1

Oneskorený psych.motor.vývin
Hypokineticky syndróm

6

1
4

2

Crouzon syndróm

2

Oneskorený vývin reči
Detská mozgová obrna
7

12

Plexus brachialis

11

Spastická kvadruparéza

Miesto bydliska rodín

Medzi klientov služby včasnej intervencie patria rodiny so zdravotne znevýhodnenými
deťmi z okolia Levického okresu. Najviac rodín máme priamo z Levíc, ostatné rodiny máme
z blízkeho okolia Levíc – Tekovské Lužany, Beša, Veľký Ďur, Dolný Pial, Nový Tekov, Starý
Tekov, Bory, Kmeťovce, Kozárovce, Sazdice, Sikenica, Šahy a Nová Baňa.
Miesto bydliska rodín
Levice

10
Tekov.
Lužany

2

Levice- časť
L. Dvor

11

Nový
Tekov

3

Beša

Dolný
Pial

1

1

Starý Tekov

1
Veľký Ďúr

1

Bory

1
Sazdice

3

Kmeťovce

1
Nová Baňa

1

Kozárovce

6
Sikenica

1

Šahy

1
Spolu 32
rodín
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Miesto bydliska rodín
1

1 1

2
10

1
1
1
2
3

4
1

5.2

1 1

2

Levice
Levice časť L. Dvor
Nový Tekov
Starý Tekov
Bory
Kmeťovce
Kozárovce
Tekovské Lužany
Beša
Dolný Pial
Veľý Ďúr
Sazdice
Sikenica
Šahy
Nová Baňa

Terénna práca v rámci služby včasnej intervencie za rok 2021

Terénnu sociálnu prácu vykonávame v prirodzenom prostredí klienta. Úlohou terénnej práce je
prekonzultovať a navrhnúť klientovi a jeho rodine kompletný spôsob riešenia problémov a poskytnúť
pomoc, prípadne odporúčať klienta ďalším inštitúciám a odborníkom.
Cieľom terénnej sociálnej práce je motivovať a aktivizovať jednotlivca a jeho rodinu k riešeniu
problémov prostredníctvom spoločnej aktivity s pomocou a podporou pracovníkov služby včasnej
intervencie. Za ciele terénnej sociálnej práce považujeme:
- prevenciu sociálneho vylúčenia a jeho prehlbovania
- prevenciu sociálne rizikových javov,
- sociálne začleňovanie,
- zmiernenie negatívnych dôsledkov a rizík životných situácii klientov,
- zmierňovanie nerovnosti, vrátane nerovného prístupu k službám, vzdelaniu, bývaniu...,
- odovzdávanie informácii.
V roku 2021 sme v rámci služby vykonali 1142 intervenčných hodín ( 2 pracovníci) a z toho 315,5
hodín priamo v teréne. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa ambulantná forma sociálnej služby v roku
2021 neposkytovala a terénna forma sociálnej služby bola obmedzená. Od 1. júna 2021, po uvoľnení
opatrení sme podporu rodinám poskytovali predovšetkým priamo v ich prirodzenom rodinnom prostredí
a podľa potrieb rodín sme využívali aj telefonickú a online komunikáciu s rodinami.
Počet intervenčných
hodín
1 142 hodín

Počet hodín v teréne

315,5 h

Administratívna
činnosť
890,5 hodín

Telefonická / Online
komunikácia
69 hodín
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5.3

Rodina v rámci služby včasnej intervencie za rok 2021

Hlavným cieľom včasnej intervencie je posilnenie a podpora celej rodiny, nie nahrádzanie rodičov
v starostlivosti o dieťa. Rodina predstavuje pre dieťa so zdravotným znevýhodnením priestor bezpečia,
v rámci ktorého dôležitú úlohu zohrávajú predovšetkým vzájomné vzťahy jej jednotlivých členov.
Celkový úspech ktorejkoľvek rodiny závisí od schopnosti rodičov vypracovať si dobre fungujúci vzťah.
Spôsob, akým manželia/partneri spoločne rozhodujú, ako zvládajú konflikty, plánujú budúcnosť rodiny,
napĺňajú a uspokojujú potreby rodiny. Zdravotné postihnutie dieťaťa v mnohých prípadoch rodinu
stmelí, avšak nie je výnimkou, že rodiny s dieťaťom so zdravotným postihnutím sa rozpadávajú
a vytrácajú sa z nich citové väzby a vzájomná láska.
Medzi našimi klientami prevažujú rodiny žijúce v partnerskom zväzku, o niečo menej rodín žije
v manželskom zväzku a máme aj rodiny, kde starostlivosť o zdravotne znevýhodnené dieťa zabezpečuje
výlučne matka sama. Rozvedené manželstvá alebo manželstvá v rozvodovom konaní v našej službe
včasnej intervencie aktuálne nemáme.
Rodiny žijúce
v manželstve

Rozvedení rodičia

Rodiny žijúce
v partnerstve

Slobodné matky

11

0

18

3

Rodinný stav
3
11

18
0
Rodiny žijúce v manželstve

Rozvedení rodičia

Rodiny žijúce v partnerstve

Slobodné matky
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Vzhľadom na náročnú starostlivosť o dieťa a jeho rozličné potreby, je v rodinách často nutné, aby jeden
z rodičov zanechal zamestnanie. Matka prevažne preberá funkciu starostlivosti o zdravotne
znevýhodnené dieťa, ako aj o celú rodinu. V našej službe včasnej intervencie z celkového počtu 32 rodín
je iba v 7 rodinách zamestnaná a pracujúca matka.
Pracujúca
matka
2

Pracujúci otec Obaja pracujúci Opatrovateľský
a matka R.P. / rodičia
príspevok
O.P.
15
5
1

Rodičovský
príspevok
9

Veľmi dôležite v rámci rodiny sú aj vzťahy medzi dieťaťom so zdravotným znevýhodnením a
súrodencami. Súrodenci môžu narodenie zdravotne postihnutého súrodenca znášať ťažko, hlavne
v prípadoch, keď rodičia dieťa s psotihnutím uprednostňujú a nevenujú dostatočnú pozornosť, netrávia
dostatok času so všetkými deťmi.
V službe včasnej intervencie máme z 32 rodín veľkú časť rodín s viac ako jedným dieťaťom.
Pomerne veľkú časť tvoria rodiny, v ktorej žijú viac ako 3 deti a tiež rodiny s dvoma deťmi.

Rodiny s 2 deťmi

Rodiny s 1
dieťaťom
7

Rodiny s 3 deťmi

11

Rodiny s viac ako 3
deťmi

6

8

Počet detí v rodinách

8

6

5.4

7

11

Rodiny s 1 dieťaťom

Rodiny s 2 deťmi

Rodiny s 3 deťmi

Rodiny s viac ako 3 deťmi

Priestory

Pre účely poskytovania služby včasnej intervencie máme k dispozícii kanceláriu prvého kontaktu,
rehabilitačnú miestnosť, spoločenské miestnosti a park zariadenia. Terénna služba je zabezpečovaná
osobným motorovým vozidlom v domácom prostredí.
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5.5

Priestory pre rozvoj pracovných zručností a voľnočasové aktivity klientov.

Aktivizácia a stimulácia sa realizuje v priestoroch na to určených. Nižšie uvádzame podrobný rozpis
využitia jednotlivých priestorov.

1.
2.
3.
4.
5.

Názov miestnosti
Spoločenská miestnosť prízemie
Spoločenská miestnosť 1,2. posch.
Kaplnka
Jedáleň
Rehabilitačná miestnosť

6.

Park zariadenia

7.

Externé priestory zabezpečené sponz.

8.

Komunitné
centrum
Levice- Individuálna a skupinová práca s klientmi, poskytovanie
intervencií rodinám
Ladislavov dvor
Materské centrum Medulienka Levice Poskytovanie intervencií rodinám, s ktorými nie je možné sa

9.

Aktivity
Canisterapia, karneval, prednášky, stretnutia rodín
Canisterapia, muzikoterapia
Individuálne rozjímanie
Grantové aktivity, stretnutia rodín
Športové a posilňovacie cvičenia, masáže, individuálna
fyzioterapia
Posedenie na lavičkách, grilovačky,
športové aktivity,
canisterapia, prechádzky
Scenar terapia

stretnúť v ich domácom prostredí

5.6

Plán aktivít na rok 2021

Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December

5.7

Karneval pre deti
Športová olympiáda rodičov a detí
Medzinárodný deň detí

Tvorivá dielňa
Mikuláš

Uskutočnené aktivity v roku 2021

Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December

01.06.2021 Odovzdanie balíkov k MDD

6.12.- 7.12.2021 Mikuláš v rodinách- odovzdanie balíkov
21.12.- 22.12.2021 „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ – odovzdanie
balíkov rodinám
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6

Informačná stratégia

Informačnú stratégiu zariadenie napĺňa prostredníctvom procesu Informačnej stratégie. Informácie
je možné získať osobne v zariadení. Na tento účel má zariadenie vytvorené informačné letáky, brožúry
a nástenky. Ďalej prostredníctvom internetovej stánky www.jesenzivota-lv.sk a facebookovej stránky.
SVI facebookový profil s názvom Poradca SVI bol vytvorený v júli 2021.

7

Zamestnanci
Stav pracovníkov k 31.12.2021 – 3 pracovníci

Terénna a ambulantná služba
Poradca SVI

7.1

Levice

spolu

Domadice
3

3

0

Vzdelávanie pracovníkov služby včasnej intervencie za rok 2021

V roku 2021, ako aj v predošlom roku si celý tím pracovníkov služby včasnej intervencie dopĺňal
odborné znalosti a tým obohatil svoje zručnosti o nové poznatky a skúsenosti, ktoré môžu zúročiť
v práci s rodinami so zdravotným znevýhodnením.
Absolvované
vzdelávania
Budovanie
dôvery v tíme

Organizátor
vzdelávania
Asociácia
poskytovateľov
a podporovateľov
včasnej
intervencie
Individuálne
Asociácia
plánovanie
poskytovateľov
v sociálnej službe a podporovateľov
včasnej
včasnej
intervencie
intervencie
Kazuistický
Asociácia
webinár
poskytovateľov
a podporovateľov
včasnej
intervencie
Ako eliminovať Asociácia
nepriateľov
poskytovateľov
dôvery v tíme
a podporovateľov
včasnej
intervencie
Bezdrôtové
OZ Nepočujúce
technológie
dieťa
a dieťaťa
s poruchou sluchu
Podpora
Asociácia
rodičovských
poskytovateľov
zručností prvkami a podporovateľov
hrovej a filiálnej včasnej
terapie
intervencie

Miesto
Počet
vzdelávania
zamestnancov
Online seminár
1
prostredníctvom
ZOOM platformy

Počet hodín na 1
zamestnanca
2 hodiny

Online seminár
prostredníctvom
ZOOM platformy

1

2 hodiny

Online seminár
prostredníctvom
ZOOM platformy

2

2 hodiny

Online seminár
prostredníctvom
ZOOM platformy

2

2 hodiny

Online
konferencia
prostredníctvom
ZOOM platformy
Online seminár
prostredníctvom
ZOOM platformy

2

5,5 hodiny

1

2 hodiny
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Asociácia
poskytovateľov
a podporovateľov
včasnej
intervencie
Ako sa vyvíja reč Služba
včasnej
intervencie
pri
Centre sociálnych
služieb Sibírka
Včasné známky Asociácia
autizmu vo veku poskytovateľov
do 24 mesiacov
a podporovateľov
včasnej
intervencie
Referenčné
Jozef Šmrhola
vodičské skúšky
Prevencia
konfliktov v tíme

7.2

Online seminár
prostredníctvom
ZOOM platformy

1

2 hodiny

Online seminár
prostredníctvom
Microsoft Teams

1

2 hodiny

Online seminár
prostredníctvom
ZOOM platformy

2

2 hodiny

Prezenčne
v priestoroch
„JESEŇ
ŽIVOTA“ ZSS

2

1,5 hodiny

Supervízia

Počet uskutočnených individuálnych supervízií
Počet uskutočnených skupinových supervízií
Počet hodín supervízie spolu za rok 2021

8

0
1
1

Ekonomika

Zariadenie má majetok zverený do správy zriaďovateľom. Podrobný rozbor sa nachádza vo
výročnej správe za rok 2021.

8.1

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Zariadenie zostavuje individuálnu účtovnú závierku v zmysle Opatrenie Ministerstva financií
Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny
a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne
fondy, obce a vyššie územné celky.
Účtovná závierka je zverejnená na stránke Register účtovných závierok:

http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/685706

9

Projektová činnosť služby včasnej intervencie za rok 2021

V roku 2021 sme v rámci služby včasnej intervencie podali 2 projekty na zlepšenie a zefektívnenie
našej práce s rodinami so zdravotne znevýhodneným dieťaťom. Spolu sme podali dve žiadosti o grant.
Jednu z Nadácie pre deti Slovenska na zabezpečenie dvojdňového pobytu pre rodiny SVI. Obsahom
pobytu boli rôzne terapie, aktivity, prednášky a relaxačné procedúry. Pobyt bol vo všeobecnosti
zameraný na stimuláciu vývinu detí a podporu psychického zdravia rodiny. Tento grant nebol schválený.
Druhá žiadosť bola podaná o grant Poštovej banky, na vytvorenie oddychového miesta „Pod orechom“
v areáli nášho zariadenia. Hlavnou myšlienkou projektu bolo prepojenie 3 generácií pri dobrovoľnej
činnosti a budovanie medzigeneračných vzťahov. Tento grant tiež nebol schválený.
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Podané projekty v roku 2021
Výzva

Typ grantu

Nadácia pre
deti
Slovenska/
Kooperativa
17.10.2021
Grantový
program
Poštovej
banky
29.10.2021
Nadácia pre
deti
Slovenska/
Detský fond
Cloetta

7.ročník Grantového programu
deti v bezpečí,
Projekt „TOTO SOM JA“Návod na moje dieťapredkladateľ SVI Levice
6.ročník grantového programu
Nápad pre 3 generácie,
Projekt „POD ORECHOM“predkladateľ SVI Levice
Projekt Muzikoterapia seniori
a deti- predkladateľ „JESEŇ
ŽIVOTA“, ZSS

Požadovaná čiastka

Poskytnutá
čiastka

výsledok

4000,00 €

0,00 €

neschválený

2500,00 €

0,00 €

neschválený

320,00€

schválený

Vecné dary na skvalitnenie života rodín
Určenie
Vec
Materiálne vybavenie
Veronika Lerche- polohovateľná terapeutická stolička, žinenka
na cvičenie, klin na cvičenie, lehátko na kúpanie do vane,
Dávid Duchoň -hračky
Prilepšenie – balíčky ku dňu detí, Balónový sen, Ján Cibulka, Obchodný reťazec Lidl, Zuzana
Mikuláš,
krabice
plné
lásky, Hoare, Jazyková škola Levice, Z.Š Vráble,
potravinová pomoc
Granty vybavené pre rodiny
*Nadácia SPP program O krok vpred 2021
*Nadácia Agel- Scenar prístroj pre 1 rodinu
* Nadácia pre deti Slovenska- Grantový program Hodina
deťom- finančná pomoc jednorodičovským rodinám
Zapožičiavanie pomôcok
Snoezelen vlákna, snoezelen valec, domček so zámkami na
( zapožičané rodinám k 31.12.2021)
jemnú motoriku, drevené vkladačky.

10 Dobrovoľníci
Dobrovoľníci navštevujú naše zariadenie už dlhšie obdobie. Dobrú spoluprácu máme so študentami
stredných škôl na území mesta Levice, najmä so Strednou školou pedagogickou. Vo vzťahu k SVI sme
k 31.12.2021 neevidovali žiadne dobrovoľnícke zmluvy. Situácia bola ovplyvnená aj pandemickou
situáciou, kedy bola obmedzená terénna práca
Poradcovia SVI sa v roku 2021 zúčastnili v rámci dobrovoľníckej činnosti stretnutia rodín s deťmi
s Agelmanovým syndrómom na Drozdove. Poradcovia počas celého dňa deti sprevádzali na aktivitách
a rôznych terapiách.
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11 Fotogaléria významných udalostí roka 2021
Darovaná materiálna pomoc rodinám SVI

Pravidelná potravinová pomoc pre rodiny SVI - Lidl
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Deň detí 2021
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Mikuláš 2021
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Vianoce- „Krabice plné lásky“

12 Záverečné údaje
12.1 Doba archivácie
10 rokov, AA1

12.2 Rozdeľovník a zverejnenie
1.
2.
3.
12.3

riaditeľ
Manažér kvality
Internetová stránka www.jesenzivota-lv.sk
História zmien
Platná

Verzia

Dôvody zmeny

od
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