
Výročná hodnotiaca správa FAMILIARIS o.z. za rok 2013 

Familiaris o.z. so sídlom Kpt. Nálepku 669/105, IČO 42037417 vykonáva svoju 

činnosť od roku 2006 v oblasti pomoci a podpory rodinám so sociálne znevýhodneného 

prostredia s cieľom socializovať rodinu a usilovať sa o jej sanáciu do tradičného prostredia. 

Občianske združenie bolo zaregistrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-

28913 zo dňa 5.10.2006 

 

Aktivity v roku 2013 : 

 

Jednou z hlavných priorít aj v roku 2013 bolo poskytovanie špecializovaného 

sociálneho poradenstva na základe akreditácie vydanej MPSVaR SR. 

Na túto činnosť bol Prešovským samosprávnym krajom pridelený finančný príspevok na 

prevádzku v celkovej výške 4 110,24€ (zmluva č. 123/2013/OPR zo dňa 28.2.2013). Táto 

čiastka je presne účelovo viazaná preto bola v priebehu roka riadne zaúčtovaná a následne 

vyúčtovaná poskytovateľovi finančného príspevku. Štatistické ukazovatele vyplývajúce 

z uvedenej činnosti boli zaznamenané nasledovne: 

- Počet prijímateľov, ktorým bolo poskytované špecializované poradenstvo 

Dlhodobo 36 prijímateľov 

Jednorázovo 2 prijímateľov 

Z toho bolo poradenstvo poskytované formou: 

- Osobná konzultácia 30 prijímateľov (časový rozsah hodín 95) 

- Telefonicky 20 prijímateľov (časový rozsah hodín 52) 

Celkový časový rozsah hodín predstavoval 147 hodín. 

 

V prvej polovici kalendárneho roka 2013 bola činnosť občianskeho združenia 

podporovaná zmluvou z Úradu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Poprade. Dohoda 

o poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa §52a 

zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov kde predmetom dohody bola úprava práv a povinností 

účastníkov dohody a to v zmysle operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia – 

podpora rastu zamestnanosti a opatrenia aktívnej politiky trhu práce a podpory zamestnanosti.  

Výsledkom poskytnutého príspevku bolo: 

Vďaka podpore Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Poprade, sa nám prostredníctvom 

vybraného uchádzača o zamestnanie (Jana Šoltisová) podarilo naplniť ciele a zámery, na 

ktorý bol príspevok poskytnutý. U konkrétnych občanov, ako vybraných respondentov a tých, 

ktorí priamo na túto službu požiadali sa nám podarilo pomôcť im v oblasti využívania 

úverových zdrojov z bankových a nebankových subjektov prostredníctvom konkrétnej 

písomnej a telefonickej komunikácie. Aktivita bola  naplnená aj poradenstvom v oblasti 

splátkových kalendárov pri nevyrovnaných finančných záležitostiach najmä pri miestnych 

poplatkoch pre samosprávu.  

 Ďalšou dobrovoľníckou aktivitou bolo prostredníctvom ÚPSVaR Poprad prijatie 

dobrovoľníčky Mgr. Andrey Z.  na aktivity – doučovanie detí z dysfunkčných rodín v meste 

Svit.  

V priebehu roka 2013 bola činnosť združenia zameraná aj na nácvik psychosociálnej 

komunikácie. Súčasťou nácvikov bola aj diskusia a zapájanie poslucháčov k danej téme vo 

forme sociálnych zručností a schopností podľa metód sociálnej práce. Veríme, že aj táto 

aktivita priniesla žiadaný efekt pre zúčastnených. 

  



Ďalšie aktivity v priebehu roka 2013 boli zamerané a orientované na osobný rozhovor, 

poradenstvo, pomoc a sprevádzanie  ľudí, ktorí sa nachádzajú v nevýhodnom sociálnom 

postavení a participujú na riešení sociálnych problémov. Táto pomoc im bola poskytnutá 

prostredníctvom PhDr. Františka Drozda, PhD. špecializovaného sociálneho poradcu 

občianskeho združenia. 

 

Aj v roku 2013 sme venovali svoje aktivity na pomoc a podporu rodine Salajovej, 

ktorých syn Samko je už 3,5 roka umiestnený v hospici v Ľubici, v bdelej  kóme. Finančný 

dar, ktorý im bol odovzdaný na základe zmluvy o poskytnutí daru bol preukázaním solidarity 

a spolupatričnosti ľudí, ktorí sú ochotní pomáhať. Táto čiastka bola pokrytá príspevkami 2% 

poukázania dane. Rodine Salajovej bola formou zmluvy o darovaní poskytnutá finančná 

pomoc vo výške 1 870,-€, ktorá bola na účet obdarovaného (Mgr. Alexandra Salajová) 

poukázaná prevodom z účtu FAMILIARIS, o.z.  dňa 11.9.2013. 

 

Tieto a podobné aktivity by nebolo možné zrealizovať bez finančnej pomoci viacerých 

donátorov - Mesto Svit, Media Care Kežmarok, Fantázia s.r.o. Svit, Fineka s.r.o. Svit, 

SEVEK Svit, a iné fyzické a právnické osoby. Preto vyslovujeme úprimné poďakovanie 

všetkým, ktorý akýmkoľvek spôsobom prispeli k realizácii projektov a k činnosti občianskeho 

združenia. 

 

Taktiež aj v roku 2013 sme sa zapojili do projektov, prostredníctvom ktorých máme 

snahu získať finančné prostriedky na aktivity a činnosti občianskeho združenia. Jedná sa 

o projekty: 

- Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 4,6,8, Bratislava, označenie 

druhu dotácie: Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb  

(dátum doručenia žiadosti 3.12.2012 

- Ministerstva kultúry SR, sekcia ekonomiky a projektového riadenia, Námestie SNP, 

33, Bratislava 

názov projektu: Kultúrou za krajším životom 

(dátum doručenia žiadosti 4.1.2013) 

 

Financovanie v roku 2013: 

 

výnosy  2013:     8 158 € 

náklady  2013:    8 487 €  

 

Celkové hospodárenie občianskeho združenia v roku 2013,vrátane účtovných zápisov sú 

zaevidované v účtovnej knihe občianskeho združenia, ktoré podľa platných právnych 

predpisov o účtovníctve a zaúčtovala ich spoločnosť FINEKA, s.r.o., Poprad, so sídlom 

Mnoheľova 825, IČO 36477133. 

 

 

 

 

Vypracovala:  Jana Šoltisová,  riaditeľka ekonomických a hospodárskych činností združenia 

 

Schválila: Rada Familiaris o.z.  

 

Vo Svite, dňa 04. marca 2014 
 


