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VÝROČNÁ SPRÁVA 2018

NAŠE POSLANIE

A MISIA

Rodiny s deťmi čelia bezdomovectvu, chudobe,
chorobám a strate práce. My prijímame rodinu

ako celok a chceme, aby celkom ostala.

RODINA  PATRÍ  DOMOV

Rozumieme rodinám a ich traumám.
Problémy sa lepšie zvládajú spolu.
Sme blízko rodín a pomáhame im

postaviť sa opäť na nohy.

Neustále prinášame nové spôsoby, ktorými
ukončujeme bezdomovectvo rodín.
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Mám nesmiernu radosť, že Nadácia DEDO je už dve desaťročia nositeľom inovácií a riešení v oblas� bývania a sprevá-
dzania rodín v kríze a mladých dospelých po odchode z náhradnej starostlivos�. Viaceré riešenia sa stali inšpiráciou

22 P ÁCE DETI AROKOV R PRE RODINY

ZHODNOTENIE ROKA ZÁSTUPCAMI NADÁCIE

VÝROČNÁ SPRÁVA 2018

Jozef Ondáš
predseda správnej rady

Radoslav Dráb
člen správnej rady

Eva Majerčínová
predseda dozornej rady

Alena Vachnová
strategický rozvoj

pre legisla�vne zmeny, čím sa ich dopad ešte zvýšil - pomoc sa tak nedostala k stovkám, ale k �sícom
rodín. V rozvoji a hľadaní riešení budeme pokračovať. Našou ďalšou výzvou je dlhodobé sociálne ná-
jomné bývanie a odborné sprevádzanie rodín a mladých dospelých.

Počas celého obdobia pôsobenia Nadácie DEDO boli pre rozvoj jej ak�vít kľúčové partnerstvá. Práve vďaka nim sme
mohli realizovať projekty, ktoré reagovali na skutočné potreby našich klientov, testovať nové typy intervencií a prinášať

FUNDRAISING A ROZVOJ VZŤAHOV

V roku 2018 Nadácia DEDO zaznamenala výrazný nárast v množstve zdrojov na činnosť, počte zamestnancov aj v ak-
�vitách. Obnovili sme misiu a stratégiu nadácie postavenej na 22 - ročnej tradícii a výsledkoch v oblas� bývania a slu-

ZMENY A RAST NADÁCIE

Viaczdrojové financovanie mimovládnych organizácií je dôležité nie len z dôvodu zachovania a rozvoja ich činnos�,
ale najmä z dôvodu posilnenia ich finančnej nezávislos�. Podporujem snahu Nadácie DEDO vybudovať a posilňovať

FINANCOVANIE A STABILITA NADÁCIE

Nadácia DEDO sa už 22 rokov venuje riešeniam  bývania a podpory pre rodiny v kríze a mladých dospelých po odcho-
de z náhradnej starostlivos�. Centrá Dorka nám umožnili predchádzať bezdomovectvu rodín. Zameraním sa na rozvoj

BÝVANIE S PODPOROU A INOVÁCIE

inovácie, alebo len jednoducho pomôcť väčšiemu počtu rodín a mladých dospelých. Spolupráca
a podpora individuálnych a firemných donorov nám umožňuje vytvárať inovácie, spolupráca s ve-
rejným sektorom ich umožňuje rozširovať po celom Slovensku. Ďakujeme!

žieb pre rodiny v kríze a mladých dospelých po opustení náhradnej starostlivos�, zaviedli sme
v nadácii manažment zmeny, rozvinuli sme fundraisingové ak�vity, inves�čnú činnosť a založili
sme poradenský �m na prácu s klientmi, ktorým poskytujeme sociálne nájomné bývanie. Ďalšie
výzvy nás čakajú v roku 2019 - budeme naďalej rozvíjať sociálne nájomné bývanie a �ež pro-
jekty sociálneho podnikania. Chceme tak naplniť naše presvedčenie, že “rodina patrí domov”.

pilier financovania z verejných zdrojov formou grantov a dotácií, pilier financovania darmi
a príspevkami od súkromných a firemných donorov a hľadanie možnos� financovania z vlast-
ných zdrojov. Stolička postavená na troch nohách sa nebude kolísať - to pla� aj o zdravej orga-
nizácii s viaczdrojovým financovaním, ktoré jej umožňuje prevádzkovanie služieb, ich rozvoj ale
aj sústavnú prácu na inováciách.

sociálneho nájomného bývania s podporou a sprevádzaním odborníkov, ktoré nazývame Starost-
livé bývanie, chceme bezdomovectvo rodín ukončovať. Našim cieľom je ukázať, že ukončovať
bezdomovectvo je možné. Následne chceme pozvať samosprávy a štát, aby �eto riešenia repli-
kovali a rozšírili, a dosiahli tak zásadnú zmenu v životoch �sícok rodín a jednotlivcov. Dôvod?
Lebo bývanie je ľudské právo.

Katarína Trembuláková
správca nadácie
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22 rokov

nadácie dedo

PRINÁŠAME  RIEŠENIA PRE

VDETI A  RODINY NÚDZI

MENÍME  OBLASŤ

SOCIÁLNYCH  SLUŽIEB

SNA LOVENSKU

Začiatok š�pen-
dijnej podpory

Otvorenie domov-
ského vzdelávacie-
ho centra v Dunaj-
skej Lužnej

Otvorenie centra
Dorka v Košiciach

Začiatok š�pen-
dijnej podpory

1997 1998 2003 2007

Založenie
nadácie

HISTÓRIA NADÁCIE
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Nadácia DeDo už 22 rokov svojimi inováciami v oblas� starostlivos�

a bývania pre rodiny a de� v ohrození mení oblasť sociálnych služieb

na Slovensku. Našu pozornosť venujeme prevažne najmenej rozvinu-

tým regiónom Slovenska. Spoločne s naším partnerom Spoločnosťou

priateľov de� z detských domovov Úsmev ako dar prinášame riešenia

šité na potreby rodín a de� čeliacich chudobe a náročným životným

situáciám. Tým, že rodiny v ohrození dostanú možnosť bývať a majú

podporu odborníkov, ktorí ich sprevádzajú pri riešení ich situácie,

zabraňujeme vyňa�u de� do detských domovov a tým im zvyšujeme

šancu na plnohodnotný život s rodinným zázemím a bezpečným do-

movom. Rovnako podporujeme mladých ľudí odchádzajúcich z det-

ských domov, ktorým umožňujeme štúdium a rozvoj pracovných

zručnos� prostredníctvom š�pendií, ale aj poskytnu�m zázemia v do-

movoch na pol ceste počas obdobia ich prípravy na samostatný život.

Ďakujeme, že nám v tom pomáhate a pozývame Vás, aby ste v tom

pokračovali.

Otvorenie centra
Dorka vo Zvolene,
v Prešove (1. časť)
a nájom. bývania
v Jasove (4 byty)

Otvorenie centra
Dorka v Prešove
(2. časť)

2013 2016

Otvorenie nájom-
n é h o b ý v a n i a
v Jasove (2byty)

Otvorenie nájomného
bývania v Šaci (2byty),
centra Dorka v Ružom-
berku a poradenského
centra v Košiciach

20182017

VÝROČNÁ SPRÁVA 2018
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ROZVOJ MLADÝCH
vyrastajúcich v detských domovoch

Ubytovanie a odborná starostlivosť 24/7
pre rodiny v ohrození

centrÁ pre rodiny Dorka

Rozvoj vzdelávania a pracovných
zručnos� mladých ľudí

ŠTIPENDIJné programy

ČOMU SA VENUJEME

A NA ČOM NÁM ZÁLEŽÍ

Dlhodobé nájomné bývanie pre rodiny
v kríze a ohrození bezdomovectvom

STAROSTLIVÉ BÝVANIE
Prechodné bývanie pre mladých ľudí
odchádzajúcich z detských domovov

DOMOVY NA POL CESTE

ROZVOJ RODÍN
v krízových životných situáciách

ODBORNÝ TÍM PORADCOV
Sprevádzajúcich klientov v kríze

Spoločne s našim partnerom Úsmev ako dar bola v roku 2018 priama
pomoc poskytnutá 124 rodinám s 304 deťmi (takmer 1500 poradens�ev),
čím sa reálne zabránilo vyňa�u de� z rodiny do starostlivos� štátu
a pomoc 43 mladým, ktorí opus�li detské domovy.

PROJEKTY NADÁCIE
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ROZVOJ  RODÍN

TEXTBÝVANIE JE JEDNOU ZO ZÁKLADNÝCH
POTRIEB ČLOVEKA A ZÁROVEŇ JE

.ĽUDSKÝM PRÁVOM

Dlhodobé nájomné bývanie pre rodiny
v kríze a ohrození bezdomovectvom

STAROSTLIVÉ
BÝVANIE

ČO JE KĽÚČOM K UKONČOVANIU
?BEZDOMOVECTVA

Na Slovensku je veľký počet rodín a jednotlivcov,
pre ktorých bývanie nie je dostupné. Keďže u nás
nie je dostatočne rozvinuté verejné nájomné bý-
vanie, vzniká tlak na rôzne pobytové sociálne
služby, ktoré suplujú rolu bývania, hoci ich účelom
je slúžiť rodinám a jednotlivcom, ktorí sa ocitnú
v kríze a potrebujú 24 hodinovú podporu 7 dní
v týždni na zvládanie a prekonávanie vážnych
životných situácií. Útulky sú však plné. Keďže
rodiny nemajú kde bývať, v extrémnych, ale nie
ojedinelých prípadoch, putujú zo zariadenia
do zariadenia, čím sa vytvára zacyklenie rodiny

Tento typ „bývania“ v inš�túciách rodinám a jed-
notlivcom nie len že neprospieva, ale robí ich zá-
vislejšími na sociálnych službách a neumožňuje im
plne rozvíjať ich potenciál. Navyše je táto služba,
určená rodinám a jednotlivcom v kríze na krátko-
dobú intenzívnu pomoc, náročná na verejné finan-
cie. Prestupné bývanie, ako sa systém s pod�tulom
Housing Ready alebo „Pripravený na bývanie“
nazýva, dáva svojim klientom 20-40% šancu, že sa
postupne prepracujú k samostatnému bývaniu
(napr. v sociálnom nájomnom byte).

Starostlivé bývanie, prevádzkované Nadáciou DEDO, vychádza
z konceptu Housing First a spája sociálne nájomné bývanie
s podpornými službami odborného �mu poradcov.

v systéme.
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1. ČASŤ /2 nájomné BYTY/
dokončené a uvedené do prevádzky

v septembri 2018

3. ČASŤ /4 nájomné BYTY/
projektová príprava v roku 2019

2. ČASŤ /2 nájomné BYTY/
aktuálne prebieha výstavba s plánom

dokončenia v roku 2019

Projekt vincentínum košice - šaca
komplexný pohľad na všetky časti

Prístup „Bývanie ako prvé“, teda Housing First, má presne opačnú logiku a výrazne lepšie výsledky. Rodina či jednotlivec v prípade,
ak sa ocitne v kríze a bez domova (teda v bytovej núdzi), priamo dostáva sociálne nájomné bývanie (za ktoré si pla�) a k tomu podporu
odborníkov, ktorí ho budú sprevádzať a podporovať, aby si bývanie udržal a postupne rozvíjal svoj život. Tento prístup, ktorý bol pô-
vodne vytvorený pre ľudí s ťažkými duševnými poruchami kombinovanými so závislosťami, má úspešnosť udržania bývania na úrovni
80-96%. ktoré môže získať aj človek so závislosťami, Zlepšuje saBezpečný domov a mo�vácia udržať si bývanie, prináša úspech.
zdravotný stav, psychická pohoda, obnovujú sa rodinné a spoločenské vzťahy, dôvod a túžba abs�novať a žiť, dokončiť si vzdelanie
či rekvalifikovať sa, začať pracovať. Bývanie ako základná podmienka pre dôstojný život s podporou odborníkov (sociálni pracovníci,
lekári, zdravotné sestry, psychológovia, terapeu�, právnici, atď.) je celosvetovo úspešným a výskumami podloženým kľúčom k ukon-
čovaniu bezdomovectva.

Bezdomovectvo je téma, ktorá sa v našich mysliach spája najmä s jednotlivcami, prevažne mužmi, ktorých vídavame a stretávame

Bezdomovectvo má však veľa tvárí a foriem. Viac ako štvr�nu ľudí bez domova tvoria ženy, ktoré sú na ulici extrémne zraniteľné.
Narastá počet rodín bez domova, pričom mnohé z nich majú iba jedného rodiča a viacero de�. Bez domova sú �ež seniori, mladí ľudia
po odchode z detských domovov, či psychicky chorí ľudia a ľudia trpiaci závislosťami. Bezdomovectvo sa v skutočnos� týka každého,
kto je bez prístrešia, bez bývania (aj ľudí v ubytovniach a útulkoch), v neistom bývaní či v nevyhovujúcom bývaní.

na uliciach našich miest. Urgencia bezdomovectva narastá vždy v zime s príchodom silných mrazov.

Nadácia DEDO rozvíja sociálne nájomné bývanie od roku 2013, kedy v spolupráci s Rádom Premonštrátov – Opátstvom Jasov
a Spoločnosťou priateľov de� z detských domovov Úsmev ako dar, vytvorila prvé 4 byty rekonštrukciou staršieho rodinného dvojdomu
v Jasove. V roku 2016 k nim na rovnakom pozemku pribudli ďalšie 2 byty, plánom na rok 2019 je doplniť počet bytov na finálne číslo 7,
tentoraz o byt väčších rozmerov, vhodný pre väčšiu alebo viacgeneračnú rodinu. Vznikol tak Sociálny dom sv. Norberta, ktorý poskytuje

Sociálne nájomné bývanie rozvíjame aj formou novostavby rodinných domov v mestskej lokalite Košice-Šaca, pričom uvažujeme aj
o ďalších modeloch rozvoja sociálneho nájomného bývania, ktoré chceme budovať v spolupráci s komerčnými partnermi.

bývanie vo vidieckom prostredí, ničím sa neodlišujúce od bývania v okolitej zástavbe.
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VINCENTÍNUM
V roku 2018 vzniklo Centrum pre rodiny Vincen�num v Mestskej
čas� Košice-Šaca bývanie v novostavbách rodinných domov.
K prvým dvom bytom z roku 2018 pribudnú v roku 2019 dva ďalšie,
výstavba bude skomple�zovaná v roku 2020 s celkovým počtom
8 bytov (z toho jeden bezbariérový a dva väčších rozmerov). Vznikne
tak ucelený modelový projekt sociálneho nájomného bývania
v malých domoch s viacerými bytmi v mestskom prostredí.

VÝBER LOKALITY PRE TIETO BYTY
. V -NIE JE NÁHODNÝ PÔVODNOM DO

VME INCENTÍNA UŽ PRED VIAC AKO
100 ROKMI POSKYTOVALA SOCIÁLNE

MS LU Ž BY I S I J N Á S P O LO Č N O S Ť
. V P ( )SV INCENTA DE AUL VINCENTÍNI

.POMOC A PODPORU ĽUĎOM V NÚDZI
OD TEJTO TRADÍCIE JE ODVODENÝ

.NÁZOV CENTRA

Rodina alebo mladý dospelý po ukončení
náhradnej starostlivos�, ktorý uzatvorí nájomnú
zmluvu na byt s Nadáciou DEDO. V bývaní uplat-
ňujeme prístup Housing First, ktorý zahŕňa aj
tzv. harm reduc�on prístup. Je to dôležité, keďže
veľká časť klientov trpí komplexnou traumou,
ktorej následkom môže byť aj duševná porucha,
závislosť či iné ťažkos�. Znamená to, že z bývania
nie sú vylúčené ani rodiny či jednotlivci vo veľmi
komplexnej situácii.

K -TO MÔŽE BYŤ NÁJOMCOM SOCIÁLNE
?HO NÁJOMNÉHO BÝVANIA

ROZVOJ  RODÍN

STAROSTLIVÉ
BÝVANIE

12



VÝROČNÁ SPRÁVA 2018

V rámci verejnej zbierky, pod názvom Vianoc s Úsmevom 2018, ktorá bola povolená rozhodnu�m Ministerstva vnútra
č. SVS-OVS-2018-032251, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 6.11.2018 a ktorá bola zapísaná do registra verejných
zbierok pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2018-033351 s použí�m na všeobecne prospešným účelom ve-
rejnej zbierky bola ochrana ľudských práv, rozvoja sociálnych služieb, vedy, vzdelania a telovýchovy, rozvoja dobrovoľ-
níckej činnos�, obhajoby práv znevýhodnených skupín fyzických osôb a podpory práce s deťmi, ktorej výnos bude
použitý na území Slovenskej republiky pri dodržaní stanovených podmienok bolo v roku 2018 vyzbieraných
19.134,26 EUR. Z tohto výťažku bola suma 12 455,94 EUR darovaná na účel v rámci povolenia. Povolenie má plat-
nosť do 10/2019, verejná zbierka naďalej prebieha.

VEREJNÁ ZBIERKA VIANOCE S ÚSMEVOM 2018

OTVORENIE 1. ČASTI CENTRA POMOCI VINCENTÍNUM V K - ŠOŠICIACH ACI
20. SEPTEMBRA 2018
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ODBORNÝ TÍM
PORADCOV
Sprevádzanie klientov v ambulantnej starostlivos� zabezpečuje
odborný �m poradcov. Dali sme mu názov IMDT – integrovaný
mul�disciplinárny �m, keďže je zložený z odborných poradcov
zastrešujúcich niekoľko oblas�, ktorí pracujú v jednom �me
na riešení situácie konkrétnej rodiny či jednotlivca.

O -DBORNÍCI SPOLOČNE VYPRACOVÁ
,VAJÚ INDIVIDUÁLNY NA MIERU ŠITÝ

,PLÁN KTORÝ VYTVÁRAJÚ A NAPĹŇAJÚ
, -V SPOLUPRÁCI S KLIENTOM NA KTO

RÉHO SITUÁCIU SA DÍVAJÚ OPTIKOU
.SVOJHO ODBORU

Kľúčovými oblasťami sú sociálna práca, zdravotníc-
tvo, právo a psychológia, do budúcnos� však plá-
nujeme rozšírenie aj o ďalšie profesie.

Spoločná práca pri riešení umožňuje brať do úvahy
všetky jeho potreby, silné stránky aj znevýhodnenia.
Pripomína to konziliárnu prácu špecialistov z rôz-
nych oblas� medicíny, ktorej centrom a kľúčovou
súčasťou je pacient. Tím, ktorý vedie case manager,
nachádza riešenia šité na mieru klienta, rešpektujú-
ce jeho špecifickú situáciu a reflektuje jeho komplex-
né potreby.

Práca IMDT je odčlenená od prevádzky nájomného
bývania, a to ako procesne, tak aj personálne. Zna-
mená to, že nájomný vzťah a z neho vyplývajúce
práva a povinnos� rieši nájomca so správcom ná-
jomného bývania, podporu a sprevádzanie s cieľom
udržať si bývanie mu však poskytuje odborný �m.

PODPORA A SPREVÁDZANIE

IMDT – INTEGROVANÝ
MULTIDISCIPLINÁRNY TÍM

14
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BÝVANIE

SOCIÁLNY PRACOVNÍK

P O M O C A

SPREVÁDZANIE

ŠIRŠIA RODINACIRKEVCHARITA VOĽNÝ ČASKOMUNITA
A SUSEDIA

PRÁCA

RODINA V NÚDZI

ŠKOLA

ŠTÁT

ZDRAVOTNÁ
STAROTLIVOSŤ

KOMPLEXNOSŤ VZŤAHOV A POTRIEB RODINY V NÚDZI

Tento projekt sa realizuje vdaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu
Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk www.ia.gov.sk|

,

A !J DISKRIMINÁCIA VO SVOJICH RÔZNYCH PODOBÁCH SA NÁS DOTÝKA

Odstraňovanie diskriminácie by malo byť bežnou súčasťou nášho každodenného života. Niet takých ľudí, čo by ju chceli zažívať
na vlastnej koži. Budovanie cen�er pomoci a dlhoročné pracovné skúsenos� s deťmi a rodinami v kríze nás primälo začať realizovať
nové projekty a hľadať inova�vne formy pomoci, ktoré sa zameriavajú na sprevádzanie rodín v ich neraz zložitých životných situáciách.

Máme množstvo vedomos� a príkladov od rodín v našej starostlivos� o častom zneužívaní a diskriminovaní na pracoviskách

Spomínané skutočnos� vyús�li do zámeru spustenia dvoch poradenských a osvetových cen�er s ambulantnými službami v Košiciach
(Mlynská 26) a Prešove (Lomnická 30) pre poskytovanie podpory a sprevádzania v oblas� boja pro� všetkým formám diskriminácie.

či pri poskytovaní sociálnych, zdravotných a iných služieb.
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MANAŽMENT

A SPRÁVNA RADA

VÝROČNÁ SPRÁVA 2018

správna rada

RNDr. Jozef Ondáš, PhD. - predseda
– členRadoslav Dráb

– členProf. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.

Mgr. Katarína Trembuláková

správca TÍM NADÁCIE

Mária Sutorčíková – Riadenie zmeny
Alena Vachnová – Strategický rozvoj
Jana Čopíková – Marke�ng

- Dorka bagsMar�na Dulebová
PrevádzkaMar�n Sedlák -

Dušan Fraňo - Š�pendiáIMDT TÍM

Viktória Rusňáková
Marcela Grancová
Zuzana Sanchéz
Eva Kažimírová

dozorná rada

RNDr. Eva Majerčínová – predseda
Ing. Elena Telepková – člen
RNDr. Mária Ondášová – člen



VÝROČNÁ SPRÁVA 2018

VYBRANÉ EKONOMICKÉ UKAZOVATELE
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VYBRANÉ EKONOMICKÉ UKAZOVATELE
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VÝROČNÁ SPRÁVA 2018

SÚVAHA
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SÚVAHA
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VÝROČNÁ SPRÁVA 2018

SÚVAHA



VÝROČNÁ SPRÁVA 2018

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

36



VÝROČNÁ SPRÁVA 2018

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
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VÝROČNÁ SPRÁVA 2018
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POZNÁMKY
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31



VÝROČNÁ SPRÁVA 2018

POZNÁMKY
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VÝROČNÁ SPRÁVA 2018

PRÍLOHY K POZNÁMKAM - TABUĽKOVÁ ČASŤ
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PRÍLOHY K POZNÁMKAM - TABUĽKOVÁ ČASŤ
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NADÁ C IA  Dedo
Hemerkova 28 | 040 23 Košice

Office |  Mlynská 26  |  040 01 Košice

info@nadaciadedo.sk

www.nadaciadedo.sk

RODINA  PATRÍ  DOMOV


