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Úvodné slovo
Vážení čitatelia,
partnerstvo ako nástroj pre efektívne
riadenie a využívanie všetkých dostup−
ných zdrojov nie je len pojem z učebni−
ce, ale hlavne cieľ Partnerstva sociálnej
inklúzie okresu Brezno. Úspešné
etablovanie sa v regióne a podpora roz−
vojových aktivít tak subjektov ako aj
samotných občanov vytvára priestor
pre vzájomnú spoluprácu. PSI okresu
Brezno svojou informačnou kampaňou,
prácou v regióne a komunitách sa za−
meriava na budovanie spolupráce, pod−
poru miestneho rozvoja a zamestna−
nosti.
Infobulletin, ktorý práve čítate je príkla−
dom, ako prezentovať, čo sa deje, kde
sa môžete zapojiť a koho osloviť.
Ing. Marek Nikel,
podpredseda PSI Brezno
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Z činnosti PSI Brezno
Valné zhromaždenie PSI Brezno
Valné zhromaždenie PSI Brezno sa konalo 6. marca
2008 v Brezne. Zúčastnilo sa ho 18 členov z 28 riad−
nych členov. Okrem prednesených správ o činnosti a
hospodárení za rok 2007 a informácií o realizova−
ných projektoch sa členovia zaoberali návrhom čin−
nosti PSI Brezno na rok 2008. Nosné aktivity občian−
skeho združenia sa v tomto roku odvíjajú od aktivít v
projekte „Partnerstvo − nástroj na riešenie sociálnej
inklúzie v okrese Brezno“. Ďalšie zameranie je sú−
stredené na rozšírenie spolupráce s lokálnymi part−

nerstvami sociálnej inklúzie Banskobystrického a
Prešovského kraja, sieťovanie organizácií v okrese
pôsobiacich v komunitnom rozvoji a prípravu projek−
tových žiadostí vychádzajúcich zo Stratégie sociál−
neho rozvoja okresu Brezno.
Uvedené správy a všetky ďalšie informácie o činnosti
budú zverejnené na webovej stránke PSI Brezno po
jej spustení v priebehu mesiaca jún 2008
PhDr. Ing. Ivana Kružliaková,
predsedníčka PSI Brezno

Pracovné stretnutie PSI Bardejov − Svidník a PSI Brezno
Jednou z potrieb a priorít lokálnych partnerstiev so−
ciálnej inklúzie na Slovensku je nadväzovanie spo−
lupráce na regionálnej i nadregionálnej úrovni a
vzájomná výmena skúseností pri implementácii
programov a nástrojov na riešenie sociálnej inklú−
zie.
V dňoch 13. a 14. marca tohto roku sa v Michalovej
stretli zástupcovia PSI Bardejov − Svidník a PSI
Brezno na pracovnom rokovaní, ktoré bolo zamera−
né na nadviazanie kontaktov, spolupráce a prezen−
táciu aktivít jednotlivých partnerstiev. Súčasťou pra−

covnej návštevy bola prezentácia úspešných pro−
jektov a programov zameraných na pomoc znevý−
hodneným skupinám v Odbornom učilišti internát−
nom vo Valaskej a v Komunitnom centre n.o. v Čier−
nom Balogu. Na území mesta Brezno boli zástupco−
via PSI Bardejov − Svidník prijatí primátorom mesta
Brezno Ing. Jaroslavom Demianom, kde si vymenili
vzájomné skúsenosti a navštívili ZSS útulok „Nádej“
pre občanov bez prístrešia alebo pre tých, na kto−
rých je páchané násilie, alebo je ich život ohrozený.
Monika Budovcová, členka Rady PSI Brezno

Pracovné stretnutie PSI Brezno a PSI Bardejov − Svidník v Michalovej
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Stretnutie členov a partnerov občianskeho združenia Partnerstvo
V dňoch 17.4.2008 − 18.4.2008 sa v hoteli Royal na
Látkach konalo stretnutie členov Občianskeho zdru−
ženia Partnerstvo Lučenec, za účasti členov partner−
stiev sociálnej inklúzie okolitých okresov. Stretnutie
sa konalo v rámci realizácie projektu „Stabilizácia lo−
kálneho partnerstva s cieľom znižovania dôsledkov
sociálneho vylúčenia na úrovni okresu Lučenec“ pod−
poreného Fondom sociálneho rozvoja − výzva SOP
ĽZ − FSR − 2007/2.1/02.
Projekt je zameraný na stabilizáciu lokálneho part−
nerstva sociálnej inklúzie pôsobiaceho v okrese Lu−
čenec − OZ Partnerstvo, ako pokračovanie projektu
realizovaného v rokoch 2004 až 2006, ktorého cie−
ľom bolo vytvorenie lokálneho partnerstva na znižo−
vanie dôsledkov sociálneho vylúčenia obyvateľov
okresu.
Hlavnou témou stretnutia bola príprava a aktualizácia
stratégie sociálneho rozvoja okresu Lučenec. Straté−
gia sa doplní a rozšíri do konca programového obdo−
bia 2013. Na základe práce komunitných konzultan−
tov, ktorý zozbierajú informácie o aktuálnej situácii v
komunitách a obciach, sa budú aktualizovať výcho−
diskové podklady sociálnej stratégie okresu Luče−
nec. Ďalej to bude aktualizovaná analýza slabých a
silných stránok sociálneho rozvoja a zamestnanosti
v regióne, programy sociálneho a hospodárskeho
rozvoja obcí a miest, ako aj dokumenty s celosloven−

skou pôsobnosť zamerané na sociálnu inklúziu.
Na stretnutí bol prezentovaný aj samotný projekt
partnerstva, jeho ciele, aktivity, časový harmono−
gram hlavne pre členov Partnerstiev sociálnej inklú−
zie Banskobystrického kraja. Na stretnutí sa zúčast−
nili zástupcovia partnerstiev z okresov Brezno,
Detva, Poltár, Rimavská Sobota, Revúca, Veľký Krtíš
a Krupina. Každý z partnerov predniesol príspevok o
realizovaných projektoch partnerstva v ich okrese.
Riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Luče−
nec a zároveň štatutár OZ Partnerstvo, RSDr. Ján
Vaculčiak informoval o súčasnej sociálno−ekonomic−
kej situácii okresov Lučenec a Poltár.
Tému Vplyv partnerskej spolupráce na realizáciu pro−
jektov v komunitách prezentoval Pavol Kalmár, me−
todiku prípravy Stratégie sociálneho rozvoja a Tvorbu
partnerstiev sociálnej inklúzie priblížil prítomným
PhDr. Igor Pašmík.
Na stretnutí sa identifikovali ďalšie kroky pri nadvä−
zovaní partnerstva v okrese Lučenec, ako aj medzi
jednotlivými partnerstvami Banskobystrického kraja.
Ing. Ján Boroš, koordinátor projektu

Stretnutie členov a partnerov OZ Partnerstvo
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Budovanie kapacít PSI Brezno a komunít v jeho územnej pôsobnosti
Vzdelávanie členov občianskeho združenia Partner−
stvo sociálnej inklúzie okresu Brezno, zástupcov a
pracovníkov členských organizácií, ale aj aktívnych
obyvateľov − lídrov, ktorý sa vo svojich obciach zao−
berajú pomocou sociálne znevýhodneným skupinám
alebo sú priamo súčasťou týchto skupín, je jedným z
cieľov projektu „Partnerstvo − nástroj na riešenie so−
ciálnej inklúzie“.
Miestni informovaní a odborne pripravení ľudia v ob−
ciach sú dôležitou súčasťou programov zameraných
na pomoc cieľovým skupinám zo strany komunity, v
ktorej žijú a zvyšujú úspešnosť pripravovanej a po−
skytovanej pomoci.
Dva zrealizované informačno − vzdelávacie moduly
ukončilo spolu 50 zástupcov samosprávy, mimovlád−
nych organizácií a aktívnych občanov z okresu Brez−
no. 27. až 29. februára 2008 v Rekreačnom areály
Predná Hora absolvovalo 30 z nich 24 hodín praktic−
kého, interaktívneho vzdelávania z oblasti strategic−
kého a komunitného plánovania, facilitovania a budo−
vania partnerstiev.

Použiteľnosť získaných informácií v praxi si účastníci
overili na výjazdovom seminári v dňoch 7. a 8. apríla
2008. Navštívili Východné Slovensko a fungujúce so−
ciálne podniky (obecné firmy) v Spišskom Hrhove,
Sveržove a Kurove, ktoré úspešne vytvárajú pracov−
né miesta v obciach zabezpečovaním služieb v ob−
lasti stavebníctva, manažovania projektov, informač−
ných technológií. Návštevou Inštitútu Krista Veľkňa−
za v Žakovciach získali informácie o prístupoch a ná−
strojoch riešenia situácie ľudí bez domova a možnos−
tiach samofinancovania programov a prevádzky or−
ganizácie zabezpečujúcej domov pre viac ako 100
osôb. Súčasťou programu výjazdového seminára
bola prezentácia prístupov k riešeniu bytovej proble−
matiky formou výstavby bytov nižšieho štandardu a
alternatívnych foriem výstavby (slamohlinený dom v
Spišskom Podhradí), ako aj návšteva komunitných
centier a prezentácia ich programov a aktivít.
Výstavba slamo−hlineného domu
v Spišskom Podhradí, foto F. Hereta

Školenie 1
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V závere výjazdového seminára sa v obci Kurov
uskutočnilo druhé pracovné stretnutie zástupcov PSI
okresu Brezno a PSI Bardejov − Svidník.
10. až 12. marca sa rovnako v Rekreačnom areály
Predná Hora pripravovalo na tvorbu komunitných
plánov, budovanie miestnych partnerstiev, spracova−
nie a realizáciu projektov ďalších 20 účastníkov −
lídrov z okresu Brezno. Okrem teoretických vedo−
mostí a praktických zručnosti z danej oblasti získali
aj základné informácie o programoch pre zvyšovanie
zamestnanosti a odstraňovanie chudoby na národnej
úrovni a úrovni EU.

Okrem informácií, inšpirácie a kontaktov informačno
− vzdelávacie moduly vytvorili pre účastníkov a zá−
stupcov PSI Brezno možnosť rozvíjať spoluprácu v
oblasti sociálneho začleňovania a zlepšenia situácie
znevýhodnených skupín obyvateľov v okrese Brez−
no, na miestnej i regionálnej úrovni. Pozitívnom je,
že na základe tejto aktivity boli realizované ďalšie
pracovné návštevy na trase výjazdových seminárov
s rovnakým cieľom − získanie informácií a skúseností
a do grantovej uzávierky Konta Orange bol predlože−
ný projekt aktivistov z obce Telgárt.
Očakávame, že účastníci informačno−vzdelávacích a
výjazdových seminárov svoje vedomosti a skúse−
nosti uplatnia vo svojich obciach a aktívne sa zapoja
do sociálneho − ekonomického rozvoja a programov
sociálnej inklúzie v nich. Ako súčasť projektu, prebie−
ha v 15 obciach okresu a v meste Brezno, za pomoci
komunitných konzultantiek tvorba komunitných plá−
nov. Po ich ukončení si môžu jednotlivé partnerské
pracovné skupiny a zástupcovia cieľových skupín vy−
brať neinvestičnú aktivitu, ktorá im pomôže začať na−
plánovaný proces zmien vo vlastnej obci, vlastnými
silami. Táto bude zrealizovaná z prostriedkov projek−
tu „Partnerstvo − nástroj na riešenie sociálnej inklúzie
v okrese Brezno“ maximálne do výšky 30.000,−Sk na
vybranú aktivitu prostredníctvom miestnej organizá−
cie, či iného vhodného realizátora, ktorý sa zúčastnil
na tvorbe komunitného plánu.
Monika Budovcová, koordinátorka projektu

Školenie 2

Úspešné projekty a realizáciu komunitných plánov v
praxi si účastníci pozreli počas druhého výjazdového
seminára v komunitnom centre v Kokave nad Rima−
vicou, Poltári, či v OZ Javor v Divíne. Zaangažova−
nosť samosprávy, miestnych partnerstiev, metódy
komunitného rozvoja, zapájania občanov do diania v
obci a zlepšovania života v nej vlastnými silami pre−
zentovali starostovia obcí Hrušov a Príbelce pri Veľ−
kom Krtíši. V krízovom centre Za dôstojný život v Lu−
čenci účastníci nahliadli do problematiky prevádzko−
vania neštátneho zariadenia poskytujúceho sociálne
služby pre jednotlivcov a rodiny v kríze, programov
pre nich i do osudov samotných.
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OZ Za dôstojný život − krízové centrum v Lučenci, foto M. Heretová

Vaše názory a postrehy
Z elektronickej pošty
Partnerstvo sociálnej inklúzie je ozajstným partne−
rom. Výjazdový seminár na východné Slovensko s
predošlou skúsenosťou na spoločných školeniach
ma utvrdil v presvedčení, že aj napriek nevýhodnej
pozícii svojej osoby v čase ktorom píšem tieto riadky,

existuje partner, ktorý pomôže ukázať správny smer,
prípadne v správnom smerovaní podporiť. Som rád,
že som členom tohto združenia. Cez pomoc druhým,
pomôžem sám sebe.
Bc. Miloš Lopejský, člen PSI Brezno

Z hodnotiacich dotazníkov
− osobný prínos pre účastníkov
27. − 29. 2. 2008 Rekreačný areál Predná
Hora, školenie partnerov a zástupcov ko−
munít
Získanie metodiky ako návodu na riešenie pra−
covných ale aj životných situácií, poskladanie
mozaiky z dielčiíh informácií, nové priateľstvá,
spoznávanie ľudí.
Prinieslo mi to pohľad do novej oblasti, ktorú som
mala v predstavách úplne inú, 15. 3. máme v obci

verejné plánovacie stretnutie k vybudovaniu námes−
tia, bude tam facilitátor a ja ho už budem môcť „kon−
trolovať“.
Objasnenie si pojmu partnerstvo, jeho ciele a úlohy,
spoznanie zaujímavých ľudí pre ďalšiu prácu, nové
kontakty, nové nápady
Spoznala som veľa zaujímavých ľudí, nadviazala
kontakty, pri pozvaní na ďalšie stretnutia by som vi−
dela možnosť osobného a pracovného rastu. Ďaku−

Obecná firma − sociálny podnik Spišský Hrhov, foto F. Hereta
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jem organizátorom za pozvanie a prajem osobné a
pracovné úspechy.
Úplne fascinujúci a originálny prístup školiteľa, mám
nový pohľad na facilitátorov, nemusia to byť „suchári“

10. 3. − 12. 3. 2008 Rekreačný areál Predná
Hora, školenie komunitných lídrov a komu−
nitných konzultantov
Prišli sme tu s cieľom sa niečo naučiť, zažiť nové
veci, za čo vám ďakujem, pretože ste nám dali
chuť a silu pracovať. A verte tomu, že ste nás
niečo naučili.
Náplňou školenia bolo získať nové vedomosti, rady,
skúsenosti, aby sme mohli zrealizovať nový začiatok
v našej obci, pre dobro nás všetkých.
Mám lepší prehľad o tom, čo projekt je, čo všetko ob−
sahuje a čo je potrebné vedieť na to, aby som sa
mohla pokúsiť o jeho realizáciu. Zoznámenie sa s
novými ľuďmi a názormi.
Veľa informácií. Výborné lektorky, hlboké odborné ve−
domosti, ľudský prístup, konkrétne príklady, entuziaz−
mus, prehľadné materiály, dostatok materiálov.

Program vynikajúci a informácie z návštev užitočné.
Každý hostiteľ sa nám venoval s maximálnou pozor−
nosťou.
Bolo by dobré, keby dobudúcna PSI naplánovalo
ešte takéto výjazdové semináre, pretože vždy je lep−
šie vidieť ako 3 krát počuť a človek sa inšpiruje ná−
padmi.
Som bohatšia o nové poznatky, bolo to veľmi dobré.
Všetko sa dá, len treba chcieť, mám nové nápady na
aktivity.
V živote sú aj dôležitejšie veci a mali by sme k tomu
priložiť ruku aj my, síce je to len kvapka v mori. Aďa
Spoznanie nových ľudí a ich práca a nadšenie SU−
PER!
Nové poznatky vo sférach, v ktorých dúfam sa bu−
dem snažiť aktivizovať.
Rozšírenie vedomostí z oblasti využiteľnosti Euro−
fondov na obce, dediny − ich možnosti spolupráce.

7. 4. − 8. 4. 2008 Výjazdový seminár I − Spiš−
ský Hrhov, Spišské Podhradie, Žakovce,
Sveržov, Kurov
Som nadšený a zároveň naštvaný, že niekde to
predsa len „ide“
Spoznala som veľmi dobrých ľudí a nové skúsenosti
do života, za čo môžem ďakovať.
Zistila som, že ľudia ak chcú, urobia aj nemožné.
Aj zdanlivo fantazmagorické nápady sa pri dobrej
vôli a ochote dať zo seba niečo viac sa dajú zreali−
zovať.
Všetko, zistili sme, že aj Rómovia môžu a vedia žiť
inak. Chcú pracovať.
Videl som, že sa tu riešia veci zdanlivo neriešiteľné,
motivácia v práci poslanca.
Keď sa chce, dá sa všetko a keď sa chuť nestratí, na
chybách je človek schopný učiť sa.
29. 4. − 30. 4. 2008
Výjazdový seminár II − Kokava nad Rimavicou,
Poltár, Lučenec, Hrušov, Príbelce, Divín
Obsahová náplň zaujímavá, potrebná, rozsiahla. Veľ−
mi pekne programovo a časovo štrukturovaná, najmä
v Hrušove.

8

Účastníci výjazdového seminára
večera v Hrušove, foto M. Heretová

Pripravujeme
Pracovné stretnutie členov PSI Brezno
16. júna 2008 o 15:00 h v Európskom vzdelávacom centre pre povolanie a spoločnosť, Hronská 5, Závadka
nad Hronom sa uskutoční stretnutie členov PSI Brezno. Cieľom pracovného stretnutia je definovanie ďalšieho
smerovania OZ PSI okresu Brezno v súlade s jeho poslaním a očakávaniami verejnosti a členskej základne.

Program pracovného stretnutia:
Zasadnutie Rady PSI okresu Brezno
Prezentácia výstupov, spätných väzieb, návrhov zís−
kaných v projekte „Partnerstvo − nástroj na riešenie
sociálnej inklúzie v okrese Brezno“ alebo očakávania
a potreby verejnosti a členskej základne od PSI
Brezno
Návrhy zabezpečenia činnosti a programového sme−
rovania PSI Brezno v krátkodobom horizonte (2008 −
2009)
Ukončenie pracovného stretnutia

Predpokladaný čas trvania facilitovaného stretnutia
je 3 hodiny. Svoju účasť na stretnutí potvrďte prosím
najneskôr do 13. 6. 2008 e−mailom na adresách: mo−
nikab@sanynet.sk, adamcovah@centrum.sk, psib−
rezno@centurm.sk, alebo telefonicky na číslach,
0907 180 306 − M. Budovcová, 0918 311 294 − H.
Adamcová. Materiály Vám budú zaslané v elektro−
nickej podobe po potvrdení účasti.
PhDr. Ing. Ivana Kružliaková
predsedníčka PSI okresu Brezno

Stratégia sociálneho rozvoja okresu Brezno
V dňoch 23. a 24. 6. 2008 sa v penzióne Schweintaal v Braväcove bude konať dvojdňové pracovné stretnutie
k tvorbe Sociálnej stratégie rozvoja okresu Brezno na roky 2008−2015,
ako súčasť realizácie projektu „Partnerstvo − nástroj na riešenie sociálnej inklúzie v okrese Brezno“.

Program stretnutia:
23.6.2008
Registrácia účastníkov
Privítanie
Prezentácia doterajších výstupov
Tvorba stromov problémov
Definovanie cieľov,
Definovanie cieľov, strom cieľov
Diskusia k aktivitám stratégie

jová regionálna a vidiecka agentúra, Školská 5,
Brezno. Bližšie informácie môžete získať aj telefonic−
ky na 6182622 − M. Tokárová.
Uprednostnení budú účastníci už realizovaných pra−
covných stretnutí k tvorbe stratégie a členovia PSI
Brezno. Uvítame aj ďalších záujemcov pôsobiacich v
okrese Brezno v oblasti sociálnych služieb a zamest−
nanosti
PhDr. Igor Pašmík, riaditeľ PRVA

24.6.2008
Formulovanie priorít a opatrení stratégie
Formulovanie opatrení a indikatívnych aktivít stratégie
Sumarizácia spracovaných výstupov
Vzhľadom na organizačné zabezpečenie a obme−
dzené kapacity je nevyhnutné potvrdiť účasť vyplne−
ním návratky v termíne do 16. 6. 2008. Návratku a
výstupy z doteraz realizovaných stretnutí môžete
získať v elektronickej podobe vyžiadaním na adrese
prva@rrabr.sk alebo osobne v kancelárii Prvá rozvo−
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Predstavujeme členov PSI Brezno
Mestský úrad Brezno
Poskytovanie sociálnych služieb mestom Brezno
Na samosprávnu úroveň bola zákonom 195/1998 Z.
z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov
prenesená určitá zodpovednosť za výkon politiky v
oblasti sociálnej pomoci. Miestna samospráva má na
starosti predovšetkým výkon sociálnych služieb, me−
dzi ktoré sa podľa zákona o sociálnej pomoci zaraďu−
jú: opatrovateľská služba, organizovanie spoločného
stravovania, prepravná služba, starostlivosť v zaria−
deniach sociálnych služieb a sociálna pôžička. Tieto
sociálne služby sú zamerané najmä na sociálnu po−
moc starším a (ťažko) zdravotne postihnutým. Obce
však majú tiež úlohu napríklad pri zabezpečovaní
obecných služieb na aktivizáciu nezamestnaných.
Mesto Brezno uskutočňuje obdobné činnosti v rámci
svojej sociálnej politiky. Riadi sa zákonmi a ďalšími
normami a svoju sociálnu politiku primárne uskutoč−
ňuje prostredníctvom VZN o podmienkach poskytova−
nia služieb v zariadeniach sociálnych služieb a o výš−
ke a spôsobe úhrady za služby.
Cieľovými skupinami sú predovšetkým nezamestna−
ní, osobitne dlhodobo, starší občania a ľudia z iných
dôvodov objektmi sociálnej pomoci. V ostatnom ob−
dobí obyvateľstvo v Brezne starne, keďže sa zvyšuje
nielen váha ľudí v poproduktívnom veku, ale sa záro−
veň znižuje podiel ľudí v predproduktívnom veku,
Rýchle a značné zvyšovanie indexu starnutia v
Brezne je ale vážnym rizikom problémov s financova−
ním rastúcich nárokov starších do budúcnosti v soci−
álnej, zdravotnej a dlhodobej starostlivosti. Jedným z
dôležitých predpokladov zabezpečovania rastúcich
nárokov, ktoré vyplývajú zo starnutia populácie, je a v
budúcnosti bude (vytvorenie podmienok pre) využitie
potenciálu pre domácu opatrovateľskú a ošetrovateľ−
skú starostlivosť v meste a okolí.
V súčasnosti majú seniori vytvorené podmienky na
záujmovú a kultúrnu činnosť, zameranú na udržiava−
nie fyzickej a psychickej aktivity a to v ZSS − Klub dô−
chodcov. Rekonštrukcia jeho priestorov a vybudova−
nie bezbarierového prístupu bola ukončená v 6/2008.
Seniori trávia svoj voľný čas v krúžkoch ako turistic−
ký, spevácky, maliarsky, recitačný, divadelný, zá−
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hradkársky, ručné práce, spolo−
čenské hry a ďalšie. Sú im pripra−
vované rôzne prednášky a besedy
na aktuálne témy. Počas tohto roka
prebiehajú akcie ako „Máme 65 a viac a tešíme sa, že
sme zdraví“, či „Bylinky a zdravá výživa“, ale i „Spolo−
čenské tance“. Veľmi populárnou a žiadanou najmä pre
školákov a samotných rodičov detí sa stala akcia „Do−
praváci − pomoc na cestách pri školách“.
Na území mesta Brezna pôsobí v zmysle hore citova−
ného zákona aj opatrovateľská služba, ktorá sa v na−
šom meste vykonáva od roku 1972 a od roku 2003 je
v kompetencii mesta. Medzi základné úkony patrí
predovšetkým: starostlivosť o domácnosť, doprovod k
lekárovi, rozvoz obedov, nevyhnutné životné úkony.
Ďalšiu službu, ktorú mesto poskytuje pre dôchodcov
a ťažko postihnutých je pranie šatstva a textilu.
V tomto roku sa mesto Brezno po prvý krát rozhodlo
poskytnúť občanom starším ako 65 rokov poukážky
v hodnote 400,− SK na využitie služieb maséra, pe−
dikúry, holičstva, kaderníctva a práčovne. Stravova−
nie dôchodcov je zabezpečované prostredníctvom
školských jedální.
Pre rómsku komunitu sociálni pracovníci vykonávajú
pravidelnú sociálnu prácu. V meste Brezno je vybudo−
vaná osada “Hlavina“, v ktorej sa nachádza osemnásť
jednoizbových bytov. Sociálni pracovníci na tomto úse−
ku vykonávajú poradenstvo, prevenciu, prednášky na
rôzne témy, dohľad nad školskou dochádzkou, dohľad
nad zdravotníckou starostlivosťou, ale aj usmerňova−
nie pri dodržiavaní hygieny, platenie nájomného a
iných poplatkov. Snahou je udržať pracovné návyky
prostredníctvom účasti na obecných službách.
Mesto Brezno plánuje výstavbu komunitného centra
a výstavbu ďalších bytových jednotiek.
Od roku 2005 je v meste zriadený Domov pre osame−
lých rodičov (DOR). DOR−a bola zriadená s cieľom
pomoci osamelým rodičom s maloletými deťmi, kto−
rých život a zdravie sú ohrozené, či pomoci osamelej
tehotnej žene. V uvedenom zariadení je poskytované
bezplatné poradenstvo, pomoc pri hľadaní zamestna−
nia, systematická individuálna práca s cieľom opätov−

ného osamostatnenia rodín.
Sociálni pracovníci prostredníctvom poradenstva,
práci v teréne, rôznym organizovaním táborov, či pri
ohrození života pomáha v oblasti sociálno−právnej
ochrany detí a sociálnej kurately. Cieľom je vytvára−
nie opatrení pre zdravý vývoj dieťaťa, ale aj prevencia
pred vznikom krízových situácií no najmä odstránenie
už vzniknutých porúch detí aj dospelých.
Mesto Brezno pri ústavnej výchove prispieva rodičom
na dopravu do zariadení deťom, na úpravu rodinných
pomerov, vrátane bytových ale aj sporenie pre deti v
zariadeniach s cieľom obnovy rodinných pomerov.
Pre sociálne neprispôsobivých občanov bol v marci
minulého roka zriadený Útulok, kde sa sociálni pra−
covníci starajú o občanov v hmotnej núdzi, či pre tých
ktorí ostali bez prístrešia, alebo pre tých na ktorých je
páchané násilie, ktorého život je ohrozený. V rámci
zariadenia je poskytované poradenstvo, systematická
individuálna práca s cieľom opätovného začlenenia do
spoločnosti. Pracovníci spolupracujú s inými organi−
záciami najmä so zariadením „Prístav“ − kde je mož−
nosť poskytnutia teplého jedla, hygieny a šatstva.

Ďalšie činnosti v zmysle zákona o sociálnej po−
moci:
· Jednorazová sociálna dávka poskytovaná na ošate−
nie, liečebné náklady, školské pomôcky, vybavenie
domácnosti;
· Pohrebné služby pre „bezdomovcov“;
· Osobitný príjemca štátnych sociálnych dávok;
· Osobitný príjemca sociálnych dávok.
Mesto Brezno ďalej eviduje a posudzuje žiadosti o
pridelenie bytu. Poskytuje odborné poradenstvo pre
všetkých občanov mesta pri riešení rodinných a soci−
álnych problémov, náhradnej rodinnej starostlivosti,
pri výchovných problémoch a záškoláctve a ďalšie.
Nevyhnutnosťou je spracovanie komunitného plánu
rozvoja sociálnych služieb do roku 2013 s aktívnym
zapojením občanov mesta v pracovných skupinách s
cieľom dosiahnutia kvalitných sociálnych služieb v
meste Brezno pre všetky vekové kategórie občanov
podľa ich potrieb.
Mgr. D. Kmeťová, vedúca kancelárie primátora,
PhDr. Ing. I. Kružliaková, vedúca OŠ a SV

Komunitné centrum n.o.
Poslanie a história organizácie
Poslanie Komunitného centra n.o. je poskytovať oby−
vateľom obce Čierny Balog sociálnu pomoc a huma−
nitnú starostlivosť, služby na podporu regionálneho
rozvoja a zamestnanosti, programy vzdelávania, vý−
chovy a rozvoja telesnej kultúry, programy ochrany
životného prostredia, zdravia, ľudských práv a zá−
kladných slobôd, programy tvorby, rozvoja, obnovy a
prezentácie duchových a kultúrnych hodnôt, kultúrne
a spoločenské podujatia, informačné služby
V januári 2002 organizáciu založila Obec Čierny Ba−
log a VYDRA − vidiecka rozvojová aktivita za účelom
osamostatnenia komunitných programov Vydry reali−
zovaných v obci od roku 1998 a ich rozšírenia o soci−
álne služby. V budove Komunitného centra n.o. sa re−
alizujú programy pre deti, mládež a dospelých, po−
skytujú sa drobné služby a poradenstvo pre občanov,
organizujú sa kultúrno−spoločenské podujatia. V máji
2003 Komunitné centrum n.o. zriadilo klub dôchod−
cov Dôvera v miestnej časti Dobroč. V júli 2003 bolo
Komunitné centrum n.o. zaradené do registra posky−
tovateľov sociálnych služieb Banskobystrického sa−
mosprávneho kraja ako neštátne zariadenie poskytu−

júce sociálne služby − terénnu
opatrovateľskú službu.
Programy komunitného centra
Rómsky folklórny súbor Tanec v srdci „Keliben an−
dro jillo“ dáva zmysluplné využívanie voľného času
mladým Rómom, zachováva a prezentuje tradície
rómskej kultúry v obci Čierny Balog a v regióne.
Rómsky folklórny súbor navštevuje 20 Rómov vo
veku od 12 do 40 rokov.
Podpora vzdelávania a zamestnanosti, rozvoj
zručností (výroba ľudovoumeleckých výrobkov, aran−
žovanie a i.), osobnostný rozvoj, individuálne pora−
denstvo pre nezamestnaných (kariérny poradca) vo
forme pomoci pri vyhľadávaní zamestnávania
prostredníctvom internetu, periodík, pomoc pri písaní
žiadostí do zamestnania, životopisu, motivačného lis−
tu, vybavovaní živnosti, podnikateľského plánu a cel−
kovej orientácii sa na trhu práce.
Poskytovanie sociálneho poradenstva a vykoná−
vanie sociálnej prevencie
Poradenská kancelária sa nachádza v miestnej časti
Čierny Balog, Hlavná 48, terénna sociálna práca sa
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Tvorivá dieľňa

vykonáva v ostatných častiach obce: Vydrovo, Dob−
roč, Jánošovka, Pusté, Látky, Fajtov, Komov, Závo−
die, Medveďovo, Starý Krám, Nový Krám, Jergov.
Cieľom našej práce je naďalej zvyšovať kvalitu života
a integráciu občanov so zdravotným postihnutím, na−
pomáhať občanom zo znevýhodneného a málo pod−
netného prostredia, ktorý sa nachádzajú v hmotnej
núdzi, predchádzať vplyvu sociálno−patologickým ja−
vom spoločnosti na deti, mládež, ale i dospelých,
mobilizovať možnosti a schopnosti ľudí, osveta a
podpora náhradnej rodinnej starostlivosti, sprostred−
kovávanie odbornej pomoci pre tých, ktorý to potre−
bujú, spolupráca s ďalšími subjektmi, vyhľadávanie
ohrozených skupín obyvateľstva, ich monitorovanie a
evidovanie, mapovanie sociálnej situácie v obci.
V programoch pre ľudí so zdravotným postihnutím a
handicapom sa poradenstvo zameriava na diagnosti−
kovanie, zmierňovanie, korigovanie, prekonávanie a
kompenzovanie „sociálnych a zdravotných handica−
pov“ (zastupovanie vo vzťahu k inštitúciám pri vyba−
vovaní kompenzácií, preukazov ZŤP, atď.)
Tvorivá dielňa
Klubové − rehabilitačné stretnutia pre občanov s rôz−
nym zdravotným postihnutím (1 − 2 x týždenne) a
spolupráca s Agentúrou podporovaného zamestná−
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vania Brezno (pomoc pri zaradení sa ZP na trhu prá−
ce, kariérne poradenstvo v závislosti od miery postih−
nutia), stretnutia s ľuďmi s onkologickým ochorením
Programy pre seniorov
Dôraz sa kladie na posilňovanie fyzickej výkonnosti,
nedostatok aktivity môže spôsobiť viac problémov
ako jej nadbytok a pocit neužitočnosti často spojený
s prirodzeným strachom zo smrti, môže byť príčinou
značného stresu. Zapájajú sa do programov napr.
tradície fašiangu, seniorská veselica, mesiac úcty k
starším, posedenia spojené s rôznymi súťažami.
Podporné a odľahčovacie programy pre rodiny so
sociálne vylúčených komunít /projekt Zdravie Ró−
mov/, pre rodiny s členom so zdravotne postihnutým
/fyzicky, mentálne, onkologicky/, rodiny sociálne
znevýhodnené.
Programy pre jednotlivcov v kríze (občania vyža−
dujúci osobitnú pomoc alebo spoločensky neprispô−
sobení občania) poradenstvo, sprostredkovanie od−
bornej pomoci alebo inej vhodnej formy pomoci
(napr. náučné, vzdelávacie programy, pracovné −
dobrovoľnícke aktivity)
Kontakt:
Mgr. J. Gazdíková, Hlavná 221/48, 976 52 Čierny
Balog, tel: 048/619 01 53, e−mail: kcno@sanynet.sk

Nezisková organizácia Slniečko − centrum,
člen Únie materských centier
Poslaním Únie materských centier je dosiahnuť úctu
a uznanie materstva v spoločnosti a spolu vytvárať
podporujúce podmienky pre materstvo v najvyššom
záujme dieťaťa.
Aktivity:
Prevádzka materského centra − opatrovanie detí v
našich alebo domácich priestoroch, aktívna hra s iný−
mi deťmi, s mamičkou alebo bez nej herňa v guličko−
vom bazéniku so šmýkačkou, kultúrne akcie pre rodi−
ny s deťmi, hračky, knižky, stavebnice, odborné
prednášky podľa záujmu matiek, cvičenie s bábätka−
mi, v lete na záhrade bazénik s filtráciou, detský park
s hojdačkami, pieskoviskom...
Príprava na pôrod − prenatálna psychológia,
vplyv psychického stavu matky na zdravý fyzický
a psychický vývoj dieťaťa, príprava na pôrod pre
ženu a jej ešte nenarodené dieťa, cvičenia na fit
lopte, kúpanie bábätka, dýchacie cvičenia, relaxá−
cia pri hudbe skomponovanej pre bábätká v bruš−

Slniečko − deti

ku a pre mamičky, odborné
prednášky, najnovšie trendy v
humanizácii pôrodníc, podporná
skupina dojčiacich matiek (schádza sa 1 x mesač−
ne) a poradenstvo.
Klub rodičov detí s postihnutím sa schádza 1 x
mesačne (canisterapia, tvorivé dielne)
Cvičenie pre dámy − body styling, cvičenie s bábät−
kami
Baby masáže − masáž detí s prvkami indickej, švéd−
skej a alternatívnej masáže skvalitňuje a prehlbuje
neverbálnu komunikáciu medzi matkou a dieťaťom
podporuje činnosť energetického systému, lymfatic−
kého systému, nervového systému, aktivuje krvný
obeh harmonizuje činnosť ľavej a pravej hemysféry,
podporuje psychomotorický vývoj dieťaťa.
Kontakt: Ing. Monika Medveďová
Prevádzka: M. Benku č.1, Brezno − Mazorník
tel: 048/612 3889, slnieckocentrum@gmail.com
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Správy a aktuality
Kto sa stal superstar medzi úradníkmi?
2. ročník súťaže O ľuďoch s ľuďmi − Cena za podporu miestnej demokracie, ktorú poriada OZ VOKA z Banskej
Bystrice, má svojich víťazov. Získali ocenenie a reprezentovali Slovensko v Prahe 24. − 25. apríla v medziná−
rodnej súťaži. Zo 14 prihlásených bolo po zasadnutí poroty nominovaných na ocenenia 6 projektov/aktivít:
Predkladateľ:
Holiare, obecný úrad
Kamenec pod Vtáčnikom, OcÚ
Levoča, MsÚ a CPK
Mikroregión Domica
Pruské, obecný úrad
Trnava, mestský úrad
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Názov projektu:
Zriadenie verejného ihriska
Tvorba programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Stratégia regionálneho rozvoja
Chráňme si svetové prírodné dedičstvo Domicu
Vox populi ... alebo spýtajme sa ľudí − Anketový spätno
−väzobný systém a Komunitné plánovanie v obci Pruské
Príprava a spracovanie PHSR mesta Trnava

Okres:
Komárno
Prievidza
Levoča
Rožňava
Ilava
Trnava

Odovzdávanie ceny za 1. miesto, preberá ju starosta
obce Pruské MUDr. Viliam Cíbik, foto: F. Hereta

Tieto projekty porota hodnotila priamo na mieste. Po−
rotcovia sa stretli s realizátormi a verejnosťou, aby
rozhodli, ktoré inštitúcie najlepšie prispeli k zvýšeniu
podielu občanov na rozhodovaní v rozvoji obcí a regi−
ónov.
3. marca v hoteli Dixon v Banskej Bystrici VOKA
usporiadala seminár pod názvom „Kto sa stal super−
star medzi úradníkmi?“, v závere ktorého boli sláv−
nostne udelené ceny účastníkom súťaže, ktorí sa
umiestnili na 1., 2. a 3. mieste. Ceny odovzdali pán
Daniel Ács, štátny tajomník Ministerstva výstavby a
regionálneho rozvoja SR a pani Jela Tvrdoňová, ria−
diteľka organizácie VOKA. Vecné ceny do súťaže ve−
novala firma Gamo, a.s., Banská Bystrica a súťaž fi−
nančne podporila Dexia banka Slovensko, a.s.
Cena za podporu miestnej demokracie udeľovaná v
súťaži O ľuďoch s ľuďmi je ocenenie za zavádzanie a
uplatňovanie takých metód a procesov v praxi, ktoré
motivujú občanov zaujímať sa o veci verejné, podie−
ľať sa na rozhodovaní a vytvárať aktívnu občiansku
spoločnosť.

3. miesto: OcÚ Holiare, Zriadenie verejného
ihriska
Proces zapojenia verejnosti v tejto obci a pri tejto ak−
tivite vychádzal z pripomienkovania zo schválenie
územného plánu obce. V tejto malej obci je takýto
spôsob komunikácie s verejnosťou bežný: ankety,
verejné stretnutia, plánovacie stretnutia, ale aj nefor−
málne rozhovory. Do plánovania boli zapojené deti aj
dospelí. Obec poskytla finančné zdroje z obecného
rozpočtu, ale boli použité aj mimorozpočtové finan−
cie. Najviac zavážila dobrovoľnícka práca miestnych
občanov.

2. miesto: MsÚ + CPK Levoča, Stratégia re−
gionálneho rozvoja
Do tvorby stratégie regionálneho rozvoja boli zapoje−
ní aktivisti z miest Levoča a Spišské Podhradie a z
ďalších 31 okolitých obcí v regióne. Práca na tvorbe
stratégie bola založená na partnerskom princípe
miestnych samospráv, podnikateľov z regiónu, zá−
stupcov škôl, farností, spoločenských a mimovlád−
nych organizácií i jednotlivých aktívnych občanov.
Využívané boli rôzne formy zapojenia verejnosti: ko−
munitný anketový prieskum, verejné stretnutia, práca
v pracovných skupinách, verejné prezentácie. Zapo−

Daniel Ács, štátny tajomník Ministerstva výstavby
a regionálneho rozvoja SR (vľavo), foto: F. Hereta
jené boli miestne a regionálne masmédiá.

1. miesto: OcÚ Pruské, Vox populi... alebo
spýtajme sa ľudí − Anketový spätno−väzob−
ný systém a Komunitné plánovanie v obci
Pruské
Ide o systém komunikácie medzi obecným úradom a
občanmi, kde jednou z ciest ako získať informácie a
názory občanov je anketový systém, ktorý sa v obci
robí každoročne a ktorý je spojený so „známkova−
ním“ práce starostu obce a poslancov. Zároveň sa
jeho prostredníctvom získavajú i názory občanov na
„osobnosť a kolektív“ roka v obci z hľadiska prospeš−
nosti pre obec a občanov v rôznych oblastiach verej−
ného života: práca pre obec, kultúra, šport.
Obec Pruské využíva rôzne spôsoby komunikácie s
verejnosťou: hlasovanie cez internet, cez mobilný te−
lefón, či schránku na OcÚ. Súčasťou projektu bolo aj
komunitné plánovanie, ktoré slúžilo na dobudovanie
Relaxačnej zóny, aby slúžila obyvateľom podľa ich
predstáv a potrieb. Tu boli použité rôzne formy zapá−
jania verejnosti do rozhodovania: plánovacie stretnu−
tia, výtvarná súťaž pre deti, verejné prezentácie, prá−
ca v pracovných skupinách.
Obec Pruské sa následne umiestnila na 3. mieste v
spomínanej medzinárodnej súťaži.
M. Heretová, koordinátorka súťaže
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Medzinárodný workshop „Rozvoj partnerstiev sociálnej
inklúzie a ich úloha pri integrácii marginalizovaných skupín“
V dňoch 14.−15.mája 2008 sa v Štúrove v hoteli
Thermal uskutočnil medzinárodný workshop
„Rozvoj partnerstiev sociálnej inklúzie a ich úloha
pri integrácii marginalizovaných skupín“. Jeho
cieľom bola výmena skúseností a osvedčených
postupov v práci s vylúčenými skupinami obyva−
teľstva a úloha lokálnych partnerstiev sociálnej
inklúzie v tomto procese. Zúčastnilo sa ho 60 zá−
stupcov neziskových organizácii, samospráv a
štátnych inštitúcií.
V programe sa predstavili inovatívne projekty z
celého Slovenska, ktoré sa týkajú sociálneho
podnikania a komunitného rozvoja, napríklad roz−

Medzinárodný workshop v Štúrove
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voj komunít prostredníctvom podpory malých ro−
dinných fariem. Prediskutovali sa doterajšie skú−
senosti z budovania lokálnych partnerstiev soci−
álnej inklúzie a ich úloha pri rozvoji regiónov.
Skúsenosti s budovaním a činnosťou partnerstiev
v Írsku priblížila zahraničná rečníčka Mary−Ann
McGlynn z organizácie Drogheda Partnership.
Workshop spoločne zorganizovali tri lokálne part−
nerstvá sociálnej inklúzie Nitrianskeho samo−
správneho kraja pre okresy Levice, Zlaté Morav−
ce a Nové Zámky − Komárno − Šaľa. Náklady na
medzinárodný workshop boli hradené zo zdrojov
Európskeho sociálneho fondu.
Martin Slobodník,
koordinátor projektu LPSI NZ−KN−SA

Tvorivá dielňa pre ťažko zdravotne postihnutých
V auguste 2006 sme vďaka Kontu Orange realizovali
projekt Tvorivá dielňa pre ťažko zdravotne postihnu−
tých občanov. Mali sme vyčlenené finančné
prostriedky 20 000,− Sk, ktoré sme použili na nákup
stoličiek, vitrín, literatúry a materiálu. Projekt skončil
v decembri 2006.
My s našou činnosťou pokračujeme ďalej. Zhoto−
vujeme výrobky, ktoré vystavujeme v Komunitnom
centre, na rôznych kultúrno−spoločenských podu−
jatiach, v Horehronskom múzeu Brezno sa zúčast−
ňujeme vianočných a veľkonočných výstav spoje−
ných s predajom.
V júli 2007 sme sa zúčastnili na jarmoku tradičných
remesiel v Banskej Štiavnici.

Do aktivít je zapojených 10 občanov ťažko zdravotne
postihnutých. Stretávame sa 1 − 2 x týždenne v čase
od 13.00 h. − 15.30 hod. Tvorivú dielňu vedie sociál−
na pracovníčka.
Mgr. J. Gazdíková
Komunitné centrum n.o. Č. Balog

Zriadením Tvorivej dielne sa nám podarilo motivovať
ťažko zdravotne postihnutých k zmysluplnému tráve−
niu voľného času a upevňovaniu manuálnych zruč−
ností, mapovať a rozvíjať ich kreatívny potenciál, po−
núknuť im priestor na sebarealizáciu, napomôcť im
pri integrácii do spoločnosti a upevňovaní sociálnych
väzieb, naučiť ich spracovávať a používať, ako aj
ináč vnímať, prírodný materiál.

Grantové výzvy a dotácie
VÝNOS Úradu vlády Slovenskej republiky z 10. marca 2008 č. 1163/2008/KVÚV
(Oznámenie 89/2008 Z. z.), ktorým sa mení a dopĺňa výnos Úradu vlády Slovenskej republiky z 1.
augusta 2006 č. 2179/2006/KVÚV o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky
(oznámenie č.498/2006 Z. z.).
Použitie dotácií je zamerané na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb v oblasti podpory kultúry ná−
rodnostných menšín a etnických skupín (edičná činnosť, aktivity divadiel a ľudovoumeleckých súborov, akti−
vít kultúrnych a cirkevných inštitúcií, záujmových činností, športových a kultúrnych aktivít, vzdelávacích
projektov), sociálne a kultúrne potreby rómskej národnostnej menšiny (poskytovanie sociálnej starostlivosti
a pomoci, humanitárna starostlivosť, tvorba, rozvoj, ochrana a obnova kultúrnych hodnôt, podpora umelec−
kej tvorby a kultúrnych aktivít, vzdelávanie, výchova, rozvoj športu, tvorba a ochrana životného prostredia a
ochrana zdravia obyvateľstva vo vzťahu k rómskej národnostnej menšine), podpora a rozvoj športu (podpo−
ra regionálneho, mládežníckeho a akademického športu, najmä miestne a regionálne podujatia, turnaje, sú−
ťaže nižších skupín, nákup športového výstroja a športovej výbavy).
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Dotáciu možno poskytnúť: obciam, VUC, občianskym združeniam, nadáciám, záujmovým združeniam
právnických osôb, neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby, registrovaným
cirkvám, súkromným školám, vydavateľstvám, verejným vysokým školám a i.
Viac informácií: www.romovia.vlada.gov.sk

PROGRAM OPORA 2008
Nadácia SPP chce pomocou svojich programov prispieť ku skvalitneniu starostlivosti o ľudí v nepriaznivej
sociálnej situácií prostredníctvom podpory modelových, inovatívnych a progresívnych prístupov. Chce po−
môcť riešiť problémy a aktívne vytvárať príležitosti pre verejnú diskusiu. Preto už tretí rok realizuje grantový
program na podporu sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva.
Pod znevýhodnenými skupinami obyvateľstva rozumie: telesne, mentálne alebo zmyslovo znevýhodnených
ľudí, opustené alebo inak ohrozené deti a mládež, týrané ženy, opustených starších ľudí, ľudí bez domova
atď.
Program OPORA podporí projekty, ktoré vychádzajú z aktuálnych potrieb ľudí, ktorí sú znevýhodnení,
podporujú ich spoluúčasť na zmenách, ktoré majú smerovať k zvýšeniu kvality ich života a aktivácií ich po−
tenciálu. V tomto roku chce svoju podporu nasmerovať najmä na projekty, ktorých primárnym cieľom je
vzdelávanie. Pri posudzovaní uprednostní projekty, ktoré budú zamerané na zlepšovanie zručností ľudí pra−
cujúcich s klientmi, ale aj projekty umožňujúce vzdelávanie samotných klientov − ľudí sociálne znevýhodne−
ných.
Program je určený pre telesne, mentálne a zmyslovo znevýhodnených ľudí, dôchodcov umiestne−
ných v Domovoch dôchodcov, ženy a deti v Krízových strediskách, iné sociálne znevýhodnené sku−
piny obyvateľstva.
Cieľom programu je podpora inovatívnych prístupov v poskytovaní sociálnej starostlivosti zameranej na
rozvoj osobnosti, podpora individuálnych programov rozvoja osobnosti klientov, podpora transformácie so−
ciálnych služieb v zariadeniach, ktoré poskytujú sociálnu pomoc pre ľudí v núdzi, integrácia znevýhodne−
ných ľudí do intaktnej spoločnosti.
Nadácia SPP verí v hodnotu jedinečnosti každého človeka a preto podporí zaujímavé, kreatívne a inovatív−
ne prístupy k znevýhodneným skupinám ľudí, ktoré ich zaujmú, nadchnú, umožnia a podporia ich vývin a
rozvoj osobnosti.
V grantovom programe Opora prerozdelíme 2 milióny korún. Maximálna výška podpory na jeden pro−
jekt je 80 000 Sk. Jedna organizácia môže predložiť len jeden projekt. Uzávierka programu: 2. júla
2008, vyhodnotenie projektov: august 2008 Aktivity v rámci projektu by mali byť naplánované od sep−
tembra 2008 do mája 2009.
Viac informácií na www.nadaciaspp.sk

UČIACE SA REGIÓNY
Subjekty pôsobiace v oblasti celoživotného vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov v regióne Banskobys−
trického kraja, môžu už niekoľko mesiacov využívať nástroj, umožňujúci výmenu skúsenosti, hľadanie spo−
ločných riešení a vytváranie projektových partnerstiev v oblasti celoživotného vzdelávania. Tým nástrojom
je internetový portál www.uciacesaregiony.sk.
Konferencia Učiaceho sa regiónu Banskobystrického kraja „Partnerstvo − cesta ako sa učiť dosahovať
úspechy“. Pod týmto názvom sa v piatok 20. júna 2008 v hoteli Dixon v Banskej Bystrici uskutoční závereč−
ná konferencia projektu „Učiaci sa región Banskobystrického kraja − ľudské zdroje ako predpoklad rozvoja
regiónu“.
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DATABÁZA ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V OKRESE BREZNO
NEVEREJNÉ SUBJEKTY POSKYTUJÚCE SOCIÁLNE SLUŽBY A VYKONÁVAJÚCE
OPATRENIA SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY A SOCIÁLNEJ KURATELY:
ALTUS, nezisková organizácia
Opatrovateľská služba v okrese Brezno / Ing. R. Am−
bros ml., Breznenská 2, 977 01 Brezno, tel: 0905
830 814

Rehoľa sestier Albertínok − Dom sv. brata Alberta
Domov sociálnych služieb pre ženy s celoročným po−
bytom / Mgr. S. Zabrzeska, Kuzmányho 1, 977 01 Brez−
no, tel: 611 63 96, e−mail: sestryalbertinky@stonline.sk

Komunitné centrum n.o. − Centrum sociálnych slu−
žieb Dôvera – opatrovateľská služba, sociálne pora−
denstvo a prevencia / Mgr. J. Gazdíková, Hlavná 48,
976 52 Čierny Balog, 048/6190153,
e−mail: kcno@sanynet.sk

Prístav − Denný stacionár pre ľudí bez prístrešia / Rím−
skokatolícka cirkev, Nám M. R. Štefánika 39/A, 977
01 Brezno

Nezisková organizácia Nový Domov
Opatrovateľská služba v okrese Brezno, organizova−
nie spoločného stravovania a prepravná služba / Bc.
B. Maková, Vaľkovňa č. 37, 976 69, 048/618 63 40, e−
mail: novydomov@zoznam.sk

Stredisko sociálnych služieb Tereza − Vaľkovňa n.o.
− Domov sociálnych služieb a domov dôchodcov / Ing.
H. Melková, Vaľkovňa č. 9, 976 69, 048/6196371, e−
mail: helena.melkova@post.sk
InVita − Dom seniorov n.o. − Domov dôchodcov
a domov sociálnych služieb / V. Wolf, Telgárt 150, 976
73, 0911 422 102, e−mail: obutelgart@centrum.sk

SOCIÁLNE ZARIADENIA PRE RODINU A DETI:
Detský domov Valaská / PaedDr. M. Mikula, Chalup−
kova 2, 976 46 Valaská,048/6175232, e−mail: detsky−
domov.valaska@stonline.sk

Detský domov „Slniečko“ Polomka / Bc. M. Fedo−
rová, Dimitrovova 12, 976 66 Polomka, 048/6173777,
e−mail: slniecko−dm@stonline.sk

ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V PÔSOBNOSTI BB SK:
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
HRON / Ing. M. Šurabová, ŠKN 19/III, 97697 Dubová,
048/6192320, e.mail: hron @ ddhron.sk, web:
www.ddhron.sk

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
Hronec / PhDr. S. Máľusová, Švermova 35, 976 45
Hronec, 048/617 52 22,
e−mail: ddadss.hronec@stonline.sk

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
LUNA / Ing. J. Grlická, Ul. F. Kráľa 23, 977 01 Brezno,
tel: 048/6115565, e−mail: ddluna@stonline.sk

Domov sociálnych služieb (pre ženy) / PhDr. J. Račá−
ková, Drábsko 24, 976 53, 048/6180000, e−mail:
dssdrabsko@centrum.sk

Domov sociálnych služieb KOTVA a denný stacionár
(pre mužov) / Mgr. E. Sekelská, Hálny 39, 977 01 Brez−
no, tel: 048/6114296, e−mail: dsskotva@stonline.sk

Domov sociálnych služieb / Ing. D. Kálovcová, Po−
horelská Maša 57, 976 69 Pohorelá, 048/619 61 45,
619 69 15, e−mail: dssl@post.sk

SOCIÁLNE SLUŽBY POSKYTOVANÉ MESTOM BREZNO PRE OBYVATEĽOV MESTA:
Domov pre osamelých rodičov / Mgr. J. Lemberko−
vá, B. Němcovej 25, 977 01 Brezno, 048/6306242

Klub dôchodcov / K. Kokavcová, Rázusova 2, 977
01 Brezno, 048/6114056

Útulok „Nádej“ / Ing. S. Sanitra, Mládežnícka 4, 977
01 Brezno, 048/6306242

ZSS − Práčovňa / O. Belková, B. Nemcovej 25, 977
01 Brezno, 048/6112866

19

Infobulletin
Partnerstva sociálnej inklúzie okresu Brezno

Kontakt:
Partnerstvo sociálnej inklúzie okresu
Brezno
Nálepkova 7, 977 01 Brezno
kancelária: Školská 5, 977 01 Brezno
e−mail: psibrezno@centrum.sk

Žiadosť o prijatie za člena PSI
okresu Brezno

Názov organizácie: ............................................................
...........................................................................................
Sídlo organizácie: ..............................................................

Komunitné konzultantky:
· Michaela Heretová pre obce Bacúch, Be−
ňuš, Braväcovo, Michalová, Pohronská Pol−
hora, Čierny Balog, Podbrezová, Valaská,
Hronec, Osrblie, Predajná, Jasenie, Horná
Lehota, Dolná Lehota.
e−mail: michaela@polomcania.sk
tel.: 0903 843 188
· Jarmila Mihaliková pre obce Polomka,
Závadka nad Hronom, Heľpa, Pohorelá,
Vaľkovňa, Šumiac, Telgárt a mesto Brezno.
e−mail: jarmilamihalikova@azet.sk
tel.: 0908 912 945
· Janka Čillíková pre mesto Brezno a
obce Lom nad Rimavicou, Sihla, Drábsko,
Jarabá, Mýto pod Ďumbierom, Bystrá, Ne−
mecká, Ráztoka.
e−mail: jcillikova@gmail.com
tel.:0918 531 092
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..........................................................................................
Štatutárny zástupca, meno a priezvisko, titul:
...........................................................................................
Osoba poverená zastupovaním v PSI Brezno:
...........................................................................................
Telefonický kontakt: ..........................................................
E−mail: ..............................................................................
Dôvod žiadosti o prijatie za člena PSI Brezno:
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
Miesto a dátum:.................................................................
Podpis: ........................................
mám nemám* záujem o zasielanie informácií v elektronic−
kej podobe (*nehodiace sa škrtnite)
Prihlášku môžete zaslať poštou na adresu:
Školská 5, 977 01 Brezno.

