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PRÍHOVOR 
Hoci som slobodný voči všetkým, stal som sa slu-
hom všetkým, aby som čím viacerých získal. Pre 
slabých som sa stal slabým, aby som získal slabých. 
Pre všetkých som sa stal všetkým, aby som zachránil 
aspoň niektorých. A všetko robím pre evanjelium, 
aby som mal na ňom podiel.

1. Kor. 19,22-23

EFFETA - Stredisko svätého 
Františka Saleského je organizá-
ciou, ktorá sa snaží poskytnúť ľu-
ďom so sluchovým postihnutím 
rovnaké možnosti a pomoc integ-
rovať sa do počujúcej spoločnosti. 
Hlavným poslaním organizácie je 
vytvárať most integrácie sluchovo 

postihnutej a intaktnej spoločnosti, zvyšovať úro-
veň osobnostného vývinu detí a mládeže so slucho-
vým postihnutím a podporovať rozvoj duchovných 
a kultúrnych hodnôt a tradícií sluchovo postihnu-
tých v našej spoločnosti. 

Nechceme, aby nedoslýchaví alebo  n/Nepoču-
júci boli neustále odsúvaní na okraj spoločnosti a 
to najmä z dôvodu komunikačnej a informačnej 
bariéry. Aj keď uši nepočujú, srdcia sú otvorené 
pre tento dvojaký svet, pre svet zvukov ale aj pre 
svet ticha a obrazov. Ticho a zvuk sú súčasťou jed-
ného sveta. EFFETA sa vo vzájomnej symbióze a 
spolupráci počujúcich, nedoslýchavých a n/Nepo-
čujúcich chce stať ušami a hlasom tejto komuni-
ty, aby počuli a bolo ich počuť. Naším cieľom je, 
aby sa nedoslýchaví a n/Nepočujúci pozitívne zvi-
diteľnili v spoločnosti, aby boli počutí a vypočutí 
aj prostredníctvom našej organizácie. EFFETA sa 
snaží taktiež presadzovať práva nedoslýchavých a 
n/Nepočujúcich, aby sa stali plnohodnotnou súčas-
ťou spoločnosti. Našim zámerom je naučiť a viesť 
ľudí so sluchovým postihnutím k samostatnosti, 
aby dokázali za svoje práva bojovať sami. Naša 
organizácia ponúka počujúcej verejnosti kultúrnu a 
jazykovú odlišnosť n/Nepočujúcich, ktorí sú pova-
žovaní za samostatnú jazykovú a kultúrnu menšinu. 
Svet počujúcich by mal začať túto odlišnosť plne 

rešpektovať a vytvoriť podmienky pre jej plnohod-
notný rozvoj. EFFETA sa snaží vytvoriť v organi-
zácii také podmienky, aby sa nikto necítil menej-
cenný, ale v plnej miere akceptovaný a rešpektova-
ný v úplnom a rovnocennom prístupe v sociálnom, 
spoločenskom prostredí.

Milí priatelia, rok 2011 bol pre nás všetkých ne-
smierne náročný z viacerých hľadísk. EFFETA však 
v tomto ťažkom roku prežila i svoj sviatok, nakoľ-
ko sa dožila pod týmto názvom presne desať rokov. 
Ale tí, čo nás poznáte, viete, že sme vznikli omno-
ho skôr. Výnimočným podujatím našej organizá-
cie v roku 2011 však bola realizácia zimnej školy 
Európskeho fóra tlmočníkov posunkového jazyka 
(the EFSLI), ktoré po prvýkrát vďaka vzájomnej 
spolupráci s EFFETOU realizovalo svoj workshop 
v Nitre, na Slovensku. Touto výročnou správou 
Vám chceme priblížiť našu mravenčiu prácu za rok 
2011 a to v piatich strediskách organizácie, ktoré 
sa orientujú na oblasť sociálnu, pracovnú, kultúrnu, 
duchovnú a vzdelávaciu. Som nesmierne rada, že 
i napriek nepriaznivej celospoločenskej finančnej 
situácii sa nám v organizácii podarilo zachovať po-
skytovanie všetkých služieb a realizáciu všetkých 
aktivít a činností, ako sme si to naplánovali v roku 
2010. Súčasne Vám chceme prostredníctvom tejto 
výročnej správy prezentovať spoluprácu ľudí so 
sluchovým postihnutím a počujúcich, ktorí mali 
a majú záujem i naďalej spolupracovať a pomôcť 
v procese integrácie tejto komunity do intaktnej 
spoločnosti a tým podporiť vzájomné premostenie 
Sveta n/Nepočujúcich a Sveta počujúcich. Spolu-
práca v týchto ťažkých časoch je nesmierne dôle-
žitá, nakoľko prináša synergiu, ktorú v súčasnosti 
potrebujeme naozaj všetci. 

Aj keď sme každý iný, aj tak sme si rovní bez 
ohľadu na to, či počujeme alebo nie. Z celého srdca 
chcem poďakovať všetkým zamestnancom, dobro-
voľníkom, podporovateľom, ktorí v EFFETE a pri 
nás zotrvali a priložili ruku k dielu, aby EFFETA 
mohla v roku 2011 pomáhať. 

Pomáhať je ľudské a tak verím, že si budeme na-
vzájom pomáhať aj v roku 2012. Nech nás dobroti-
vý Boh žehná.

Anna Šmehilová ml.
Riaditeľka Strediska sociálnych služieb
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STREDISKO 
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

špecializované SociÁlne 
poRaDenSTvo
Špecializované sociálne poradenstvo je odborná 

činnosť zameraná na pomoc osobám so sluchovým 
postihnutím v nepriaznivej sociálnej situácii a na 
pomoc ich rodinám a komunite. Poradenstvo sa 
klientom poskytuje  priamo v organizácií alebo v 
teréne.  Prijímateľom špecializovaného sociálne-
ho poradenstva však môže byť aj inštitúcia, ktorá 
pracuje s osobou so sluchovým postihnutím. Osoba 
so sluchovým postihnutím v spolupráci s kvalifiko-
vaným poradcom hľadajú riešenie sociálneho pro-
blému, v spolupráci identifikujú sociálny problém a 
hľadajú jeho riešenie. Špecializované sociálne po-
radenstvo zabezpečujú 3 sociálni pracovníci, ktorí 
majú dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie v odbore 
sociálna práca a ovládajú komunikáciu s osobami 
so sluchovým postihnutím (posunkovým jazykom 
a prostredníctvom artikulácie).

Špecializované sociálne poradenstvo sa poskytu-
je najmä v pracovných dňoch so zameraním sa na 
nasledujúce oblasti:

− Poradenstvo a pomoc pri posúdení povahy pro-
blému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a 
poskytnutie základných informácií o možnosti-
ach riešenia problému a podľa potreby aj odpo-
rúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej po-
moci.

− Poradenstvo a pomoc pri zisťovaní príčin vzniku, 
charakteru a rozsahu problémov fyzickej osoby, 
rodiny alebo komunity a poskytnutie im konkrét-
nej odbornej pomoci.

− Poradenstvo a pomoc v oblasti zvládania nepri-
meraných reakcií okolia.

− Poradenstvo a pomoc pri minimalizovaní sociál-
nych stigiem týkajúcich sa postihnutia.

− Poradenstvo a vedenie prijímateľa sociálnej služ-
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by pri hľadaní podpory vo svojom okolí.
− Poradenstvo a pomoc pri zvládaní a riešení pred-

sudkov zo strany intaktnej populácie.  
− Poradenstvo a pomoc pri spôsoboch riešenia pro-

blému komunikačnej bariéry a s tým súvisiacich 
nácvikov komunikačných a asertívnych zručnos-
tí.

− Rodičovské poradenstvo a práca s rodinou a soci-
álnym okolím prijímateľa služby.

− Poradenstvo pri voľbe možnosti sociálneho za-
bezpečenia prijímateľa sociálnej služby.

− Poradenstvo a pomoc pri predchádzaní a zabra-
ňovaní príčin vzniku, prehlbovania alebo opako-
vania psychických, fyzických, ale aj sociálnych 
porúch prijímateľa sociálnej služby.

− Poradenstvo a pomoc pri znižovaní nežiaducich 
javov, predchádzanie stratám sociálnej rovnová-
hy a poruchám vzájomných vzťahov medzi slu-
chovo postihnutou a počujúcou populáciou.

− Poradenstvo a poskytovanie informácií v zmysle 
dosiahnutia pozitívnej zmeny v konaní, vo vý-
chove prijímateľa sociálnej služby so sluchovým 
postihnutím v priamom kontakte v posunkovom 
jazyku.

− Poradenstvo a pomoc pri realizovaní sociálneho 
poradenstva prijímateľom sociálnej služby so 
sluchovým postihnutím v posunkovom jazyku.

− Administrácia spisov prijímateľov sociálnej služ-
by. 

RehabiliTačné STReDiSko eFFeTa
Rehabilitačného stredisko EFFETA funguje od 

roku 2009. Jeho cieľom je poskytovať odbornú 
činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, 
sebestačnosti osôb so sluchovým postihnutím pro-
stredníctvom rozvoja a nácviku zručností, aktivi-
zovaním schopností a posilňovaním návykov pri 
základných sociálnych aktivitách, pri sebaobsluhe 
a pri úkonoch starostlivosti. Činnosť rehabilitačné-
ho strediska je orientovaná najmä na poskytovanie 
sociálnej rehabilitácie a sociálneho poradenstva s 
dôrazom na sociálnu pomoc v oblasti sociálnej de-
barierizácie prostredia (prístup k informáciám a k 
rovnocennej zrozumiteľnej komunikácii) a v oblas-
ti aktívneho zvyšovania vývinu osobnosti a identity 
osôb so sluchovým postihnutím všetkých vekových 
kategórií. 

V rehabilitačnom stredisku sa v roku 2011 posky-
tovali sociálne služby 20 klientom, z toho 19 klien-
tov bolo z Nitrianskeho samosprávneho kraja a 1 
klient z Trnavského samosprávneho kraja. 15 klien-
tom boli poskytované služby s finančným príspev-
kom od Nitrianskeho a Trnavského samosprávneho 
kraja a 5 bez finančného príspevku Nitrianskeho sa-
mosprávneho kraja. Intervencie v roku 2011 posky-
tovali kvalifikovaní odborníci: sociálni pracovníci, 
špeciálni pedagógovia, pedagógovia, arteterapeut a 
dramatoterapeut, koordinátor voľnočasových akti-
vít, tlmočníci posunkového jazyka a artikulační tl-
močníci, rečový terapeuti a psychológovia.

Klientom boli poskytované nasledujúce inter-
vencie: 

  CELKOVÝ CELKOVÝ CELKOVÝ 
 2011 POČET POČET  POČET
  KLIENTOV HODÍN INTERVENCIÍ
  Január 96 160 174
 Február 80 112,5 173
 Marec 56 64 108
 Apríl 45 45,75 91
 Máj 52 49,25 105
 Jún 62 67,5 119
 Júl 18 22 35
 August 26 34 49
 September 50 56,25 98
 Október 46 46,75 99
 November 48 61,25 93
 December 40 55,75 78
 SPOLU 617 775 1.223
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Tlmočnícka Služba
Cieľom tlmočníckej služby pre osoby so slu-

chovým postihnutím je zabezpečenie prístupu k 
informáciám a zabezpečenie bezbariérovej komu-
nikácie. Hlavným zámerom je znižovanie komuni-
kačnej a informačnej bariéry. 

Organizácia poskytuje nasledujúce formy tlmo-
čenia prostredníctvom certifikovaných kvalifikova-
ných tlmočníkov:
a) Tlmočnícka služba v zmysle platnej legislatívy:

1) Artikulačné tlmočenie
2) Tlmočenie v posunkovom jazyku
3) Tlmočenie v posunkovanej slovenčine
4) Tlmočenie v taktilnej forme posunkového ja-

zyka

b) Tlmočenie medzinárodných posunkov
1) Tlmočenie medzinárodných posunkov do/z 

hovoreného slovenského jazyka
2) Tlmočenie medzinárodných posunkov do/z 

hovoreného anglického jazyka
c) Umelecké tlmočenie

V roku 2011 sa tlmočnícka služba poskyto-
vala prostredníctvom finančného príspevku z 
Nitrianskeho samosprávneho kraja (VÚC) a tak-
tiež vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu v 
rámci Operačného programu Zamestnanosť a soci-
álna inklúzia (ESF ZaSI s dátumom začatia 1. júna 
2011).

a) Sociálna rehabilitácia 
1) logopedická starostlivosť
2) výchova a špeciálnopedagogická intervencia
3) arteterapia
4) dramatoterapia
5) kurzy posunkového jazyka

6) humanisticko-tvorivá činnosť
7) rozvoj slovnej zásoby v slovenskom jazyku
8) rozvoj slovnej zásoby v posunkovom jazyku

b) Sociálne poradenstvo – odborné špeciálne pora-
denstvo a rodičovské poradenstvo.

 2011    POČET HODÍN       Celkom
  a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 b 
 Január 0 48 4 12 0 54 6 0 14 138
 Február 6,75 40 4,25 8 0 42,25 4,5 0,25 14,5 120,5
 Marec 6,5 54,25 11,75 31 3 38,75 5,5 5,75 14,5 171
 Apríl 4,5 33,25 7 76 0 16 0 0 14 150,75
 Máj 15,25 60,75 6 14 0 57 6,75 3,5 13 176,25
 Jún 8,5 34 1,5 3 0 25,5 5,5 7,25 14,25 99,5
 Júl 3 0 0 0 0 0 0 0 27 30
 August 0 0 0 0 0 0 0 0 26,5 26,5
 September 2 61,5 4 11,75 0 23 4 4 11,75 122
 Október 16,25 105 15 11 0 47 10 8,5 30 242,75
 November 21,25 96,25 0 5 0 53 12,5 3 26 217
 December 4,5 56 0 0 0 43 10 2 25 140,5
 SPOLU 88,5 589 53,5 183,75 3 399,5 64,75 34,25 230,5 1.643,75

 2011 VÚC V HOD ESF ZaSI V HOD
 Január 276 0
 Február 259 0
 Marec 263 0
 Apríl 280 0
 Máj 302 0
 Jún 199 282
 Júl 246 72
 August 264 245
 September 240 236,5
 Október 300 254
 November 318 235,5
 December 0 240
 SPOLU 2.947 1.565
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Počet poskytnutých intervencií pracovného poradenstva v roku 2011
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 počet 14 5 3 0 5 7 1 6 3 1 4 1 50

STREDISKO 
PRACOVNÝCH 
ČINNOSTÍ 

Základným atribútom produktívneho veku kaž-
dého človeka je pracovná aktivita, ktorá sa bezpro-
stredne viaže s plnohodnotným uplatnením sa na 
trhu práce a s tým súvisiacou platenou prácou. Ide 
o praktickú integráciu do pracovnej každodennosti, 
ktorej súčasťou je najmä nájdenie si zamestnania, 
udržanie si pracovného miesta, pracovný a plato-
vý postup, pozitívna pracovná klíma, prístupnosť 
fyzického a sociálneho prostredia, pracovná reha-
bilitácia a rekvalifikácia a mnohé iné. Osoby so 
sluchovým postihnutím majú sťaženú pozíciu pri 
hľadaní plateného zamestnania a pracovného uplat-
nenia sa, pretože ich pracovný a osobnostný profil 
veľmi často nevyhovuje požiadavkám kvalifikácie, 
produktivity a flexibility na trhu práce. Dokazuje 
to i fakt, že na trhu práce nie je miera využiteľnosti 
pracovnej sily osôb so zdravotným postihnutím v 
dostatočnej miere.

V súčasnej dobe ekonomickej krízy sa daný pro-
blém ešte viac prehlbuje. Túto problematiku sa 
snaží riešiť naše Stredisko pracovných činností. 
Snažíme sa vytvárať pozitívne životné a pracovné 
podmienky, ktoré smerujú k uplatneniu osôb so slu-
chovým postihnutím na trhu práce.  Naše aktivity 
sú zamerané na zvyšovanie pracovnej kvalifikácie, 
odstránenie komunikačnej a informačnej bariéry, 
jazyková a administratívna podpora pri hľadaní 
práce a taktiež podpora pri pracovnej a sociálnej 
integrácií na trhu práce. 

pRacovné poRaDenSTvo
V našej organizácií poskytujeme pracovné pora-

denstvo pre osoby so sluchovým postihnutím. Toto 
poradenstvo je možné využiť každý pracovný deň.  
Poradenstvo zabezpečujú sociálni pracovníci, ktorí 
ovládajú posunkový jazyk. Náplňou pracovného 
poradenstva je podpora a pomoc v procese aktívne-
ho uplatnenia sa na trhu práce. Poradenské služby 
zahŕňajú asistenciu pri podávaní žiadostí, hľadanie 
možností pracovných miest, komunikáciu so za-
mestnávateľom a spolupracovníkmi, zabezpečova-
nia vhodných sociálnych a pracovných podmienok, 
poradenstvo inštitúciám a iné.  V nasledujúcej ta-
buľke uvádzame počet poskytnutých intervencií v 
rámci pracovného poradenstva v roku 2011.    

chRÁnenÁ Dielňa
Už 12 rokov v rámci našej organizácie fungu-

je chránená dielňa Tlačiareň a kníhviazačstvo sv. 
Františka Saleského. Chránená dielňa bola založe-
ná v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí 
a rodiny v zmysle platnej legislatívy. Tlačiareň a 
kníhviazačstvo sv. Františka Saleského je chránené 
pracovisko, kde pracujú osoby so sluchovým po-
stihnutím s podporou počujúcich zamestnancov. 
Náplňou práce tohto pracovného tímu je  tlačiaren-
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ská a kníhviazačská práca. Chránená dielňa vytvára 
vhodné pracovné podmienky a taktiež potrebné za-
školenie a prípravu na prácu. Pre verejnosť dielňa 
ponúka kvalitnú 4-farebnú a čiernobielu ofsetovú 
tlač, rezanie, šitie, kníhviazačstvo, opravu kniž-
ných publikácií a iné. Vyprodukovaný zisk je cie-
lene určený pre činnosť a podporu aktivít osôb so 
sluchovým postihnutím v našej organizácií. Avšak 
dopadom krízy bola v roku 2011 táto chránená di-
elňa v mínusových číslach tzn. že neprodukovala 
plánovaný zisk, čo bolo potrebné riešiť z iných 
zdrojov financovania, aby sme neboli nútení dielňu 
zrušiť a zamestnancov prepustiť. Našťastie sa nám 
to v roku 2011 podarilo.   

pRacovnÁ aSiSTencia
V rámci Strediska pracovných činností poskytu-

jeme v našej organizácií aj službu pracovného asis-
tenta. Pracovný asistent na účely zákona č. 5/2004 
Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších 

predpisov je zamestnanec, ktorý poskytuje pomoc 
zamestnancovi alebo zamestnancom, ktorí sú ob-
čanmi so zdravotným postihnutím uznaní za inva-
lidných občanov podľa zákona o sociálnom poiste-
ní (§ 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom pois-
tení v znení neskorších predpisov), pri vykonávaní 
zamestnania a osobných potrieb počas pracovného 

času. Zámerom poskytovania tejto služby zamest-
nanosti sa naša organizácia snažila vytvoriť pozi-
tívne pracovné prostredie pre ľudí so zdravotným 
postihnutím z hľadiska plynulosti pracovného pro-
cesu a súčasne z hľadiska debarierizácie v oblasti 
komunikácie. V priebehu roku 2011 sme realizovali 
pracovnú asistenciu pre 3 zamestnancov so slucho-
vým postihnutím.
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STREDISKO KULTÚRY
výTvaRnÁ výchova
Výtvarná výchova, ktorú realizujeme v našej or-

ganizácii, je činnosť využívajúca obsah a špecifické 
prostriedky arteterapie, v ktorej ako základný pro-
striedok prevláda priama skúsenosť cez umelecké 
vyjadrovanie. Cieľom je kultivovať a obohacovať 
výrazové prostriedky detí a mládeže so sluchovým 
postihnutím slúžiacich k sociálnej komunikácií. 
Jedná sa taktiež o liečebné prostriedky s využitým 
výtvarného umenia. Prostredníctvom výtvarnej vý-
chovy sa deti a mládež so sluchovým postihnutím 
učia vyjadrovať vlastné pocity, prežitky, simulácie 
– transformácie seba do určitej podoby prostredníc-
tvom výtvarného umenia.

Základným smerovaním arteterapie pre osoby so 
sluchovým postihnutím sú najmä dve línie:
− neverbálne komunikovať obidvoma smermi sme-

rom von aj smerom dnu a pritom sa vyjadriť a 
komunikovať s prostredím bez verbálnych ob-
medzení (tam, kde nie je schopnosť vyjadriť sa 
slovom, je neobmedzená možnosť vyjadriť sa 
obrazom),

− rozvoj abstraktného myslenia, nakoľko osoby so 
sluchovým postihnutím disponujú deficitom vní-
mania abstraktného a transcendentného sveta, čo 
je spôsobené najmä silnou konkrétnosťou vo vní-
maní okolitého sveta.

Výtvarná výchova u osôb so sluchovým po-

stihnutím rozvíja 
povedomie vlast-
ných estetických 
postojov, roz-
víja schopnosť 
rešpektovať a 
tolerovať hod-
noty iných ľudí 
a iných kultúr. 
Dieťa so slucho-
vým postihnutím 
sa učí využívať 
základné kultúrne 
nástroje na kul-
tivovanú komunikáciu, rozlišovať rôzne súčasti 
kultúry, umelecké druhy, ich médiá, formy, hlavné 
tendencie a štýly, vyjadrovacie prostriedky, základ-
né kompozičné princípy, opisovať svoje estetické 
zážitky z vnímania a tvorby výtvarných diel.

DRamaTickÁ výchova 
DeTSký DivaDelný SúboR eFFík
Cieľom detského divadelného súboru je prezen-

tovať dramatický prejav detí a mládeže so slucho-
vým postihnutím. Deti so sluchovým postihnutím 
a dramatoterapeutkou pripravili rôzne dramatizácie 
rozprávok, príbehov a scénok. Prostredníctvom sú-
boru deti prezentujú svoju prácu na verejnosti, čím 
sú vedené k sociálnej integrácii. V rámci kolektívu 
získavajú osobnostné schopnosti potrebné k plno-
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hodnotnej integrácii, ako sú kooperácia, nekonflikt-
ná a asertívna komunikácia, zvyšovanie pamäťovej 
kapacity, slovnej zásoby a sociálnej interakcie. 
Obsahom činnosti súboru je divadelný prejav a 
pantomíma. 

Na jar 2011 sa deti  v rámci detského divadelného 
súboru EFFÍK zúčastnili v Bratislave na celoslo-
venskej súťaži základnej umeleckej činnosti (ZUČ 
2011) v Bratislave s názvom „Počuť srdcom“, kde 
úspešne prezentovali detský divadelný súbor a 
umiestnili sa na popredných miestach. V kategórií 
starších žiakov sa s  divadelným predstavením „Lev 

a myš“ umiestnili na 1. mieste, v kategórií mladší 
žiaci obsadili 2. miesto s predstavením „Havárie“ v 
kategórií pantomína – malé skupiny sa umiestnili 
s predstavením „Kvetinka“ na 3. mieste a  v ka-
tegórií rôzne na 1. mieste s predstavením „Boľavá 

spomienka“. Jedno z našich detí  bolo ocenené v 
predstavení „Lev a myš“ za najlepší umelecký vý-
kon. Okrem divadelných predstavení bola jednou 
z oblastí súťaže aj kategória fotografií, kde jedna 
z účastníčok získala za svoju fotografiu 2. miesto.
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STREDISKO 
vzDElávanIa

Strategickými cieľmi organizácie v tejto oblasti 
je najmä systematická práca s deťmi a mládežou 
so zdravotným postihnutím (s dôrazom na slucho-
vé postihnutie) a intaktnými, mládežníckymi pra-
covníkmi a širokou verejnosťou. Súčasne nám ide 
o rozvoj neformálneho vzdelávania a informálneho 
učenia sa s cieľom dosiahnuť najvyšší stupeň osob-
nostného vývinu a stupňa integrácie. 

Realizácia aktivít pozitívne prispela k podpo-
re znižovania neúplných a nedostatočných foriem 
edukácie sluchovo postihnutých a podarilo sa nám 
rozšíriť spektrum výchovno-vzdelávacích metód 
vhodných pre prácu s deťmi a mládežou so slucho-

vým postihnutím. Aktivity boli taktiež zamerané na 
aktívne odhaľovanie foriem rozvoja sluchu, slucho-
vého vnímania, sluchovej percepcie, reči hlavne 
výslovnosti, pochopenia slov a aktívneho rozvoja 
slovnej zásoby, zostávajúcich zmyslov, tvorivosti, 
asertivity, vedomostí a techník potrebných v med-
ziľudských vzťahoch, vyjadrovania svojich poci-
tov, myšlienok, názorov, postojov, súčasne foriem 
ako obohacovať a rozvíjať výrazové prostriedky 
využiteľné v sociálnej komunikácii a podobne. 

Jedným z ďalších cieľov bolo podporovať vý-
chovu mladej generácie k demokracii. Výchova k 
demokracii sa viedla formou diskusií na rôzne na-
vodené témy, vytvárali sa fiktívne situácie (ktoré sa 
môžu reálne stať v živote),  ktoré deti a mládež na 
základe svojich poznatkov a metódy „pokus - omyl“ 
realizovali a učili sa novým a vhodným formám 

 Január 11 2 2 3 3 3 0 0
 Február 11 2 2 1 3 2 0 0
 Marec 17 4 4 3 5 5 5 5
 Apríl 11 0 0 0 4 1 4 4
 Máj 17 4 4 8 2 1 1 1
 Jún 10 4 4 9 0 0 0 0
 Júl 0 0 0 0 0 0 0 0
 August 0 0 0 0 0 0 0 0
 September 9 2 2 0 0 0 0 0
 Október 15 2 2 1 5 5 4 4
 November 16 4 4 1 3 4 4 4
 December 9 3 3 1 1 1 4 4
 SPOLU 126 27 27 27 26 21 22 22
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svojho konania, správania a myslenia. Výchova a 
rozvoj poznatkov detí a mládeže pri uplatňovaní 
ľudských práv a slobôd boli  realizované s cieľom 
pripraviť deti a mládež so špeciálnopedagogický-
mi potrebami na plnohodnotný integrovaný život 
(štúdium a práca) v spoločnosti tak, aby sa zapojili 
do procesu vzdelávania a spoznávania platnej le-
gislatívy na regionálnej, národnej a medzinárodnej 
úrovni. Týmto spôsobom sme sa snažili podporiť a 
napomôcť rodine s dieťaťom so sluchovým postih-
nutím žiť bežný život a tak dopomôcť ich rodičom 
pri integrácii dieťaťa. Dôraz sa kládol na ich vlast-
nú iniciatívu v procese uplatňovania práv vyplýva-
júcich z legislatívnych rámcov. 

V rámci vzdelávania sme sa zamerali ako na deti 
a mládež so sluchovým znevýhodneným tak aj na 
intaktné deti a mládež a na ostatných záujemcov o 
vzdelávanie sa v našej organizácií. V procese vzde-
lávania sa jednalo najmä o mimoškolskú edukačnú 
činnosť, rozvoj slovnej zásoby ako v slovenskom 
tak aj posunkovom jazyku, komunikačný spôsob a 
kurzy posunkového jazyka.

Súčasne so samotným procesom vzdelávania 
detí, mládeže a dospelých, organizácia vytvorila 
v roku 2011 publikácie, ktoré podporujú samotný 
proces vzdelávania. Jedná sa o publikácie:

 Manuál  Školské
 medzinárodného  posunky 
 posunkovania  I.

SúkRomné cenTRum 
špeciÁlnopeDagogického 
poRaDenSTva eFFeTa
Súkromné centrum špeciálnopedagogického po-

radenstva je zariadenie špeciálno-pedagogického 
poradenstva,  zabezpečuje odbornú starostlivosť 
o deti a mládež so zdravotným postihnutím a po-
skytuje im odbornú pomoc v procese integrácie do 
spoločnosti v spolupráci s rodinou, školou, odbor-
nými lekármi a sociálnymi pracovníkmi. Poskytuje 
a zabezpečuje diagnostickú, rehabilitačnú, psycho-
logickú, psychoterapeutickú a špeciálnopedagogic-
kú starostlivosť. Odborné služby sú súčasne posky-
tované zákonným zástupcom detí, pedagogickým 
pracovníkom škôl a to v zmysle Zákona NR SR č. 
245/2008 Z. z. o školských zariadeniach v znení ne-
skorších predpisov a Vyhlášky MŠ SR č. 325/2008 
Z. z. o podrobnostiach o výchovnom poradenstve a 
prevencie.

Personálne obsadenie: 5 pedagogickí pracovníci 
s požadovanou kvalifikáciou a 3 odborní pracovníci 
s požadovanou kvalifikáciou. Odborníci poskytli v 
roku 2011 svoje služby 86 klientom so ŠVVP s tý-
mito postihnutiami: 

Počas roka 2011 sme poskytli služby, v rámci 
ktorých bolo spolu vykonaných 3.444 intervencií:
a) Diagnostiky Spolu: 66

1. anamnestické 27
2. psychologické 15 
3. špeciálnopedagogické 24 

b) Poradenstvo Spolu: 209
1. rodinám a zákonným zástupcom 102
2. školám a školským zariadeniam 107

DRUH 
ZDRAVOTNÉHO 
POSTIHNUTIA

Sluchové postihnutie SP 19 21 40
Vývinové poruchy učenia VPU 5 11 16
Vývinové poruchy správania VPS 0 6 6
Viacnásobné postihnutie VIAC 6 13 19
Iné postihnutie INÉ 0 2 2
Narušená komunikačná schopnosť NKS 0 1 1
Chorí a zdravotne oslabení CHaZO 3 0 3
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á
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c) Pokračujúca starostlivosť
1. Individuálna Spolu 2.923 a z toho:

− rozvoj komunikačných zručností a rozvoj 
špecifických zručností 151

− mimoškolská edukačná činnosť 1.476
− školská edukačná činnosť – tlmočenie 1.142 
− rozvoj slovnej zásoby v slovenskom posun-

kovom jazyku 78 
− rozvoj slovnej zásoby v slovenskom jazyku 
 45 
− komunikačné schopnosti 31 

2. Skupinová Spolu: 246 a z toho:
− dramatická výchova 182 
− výtvarná výchova 64 

d) Pokračujúca starostlivosť Spolu: 3.169

e) Metodická a odborná pomoc v oblasti integrácie 
klientov so ŠVVP 
Ide o nasledovné školy a školské zariadenia

Materské školy: MŠ Nitra – Štia vnická; MŠ Neded; 
MŠ Šaľa – Okružná; MŠ Benková;
Základné školy: ZŠ Komjatice; ZŠ Bánovce n/
Bebravou; ZŠ Pohranice; ZŠ Jatov, ZŠ Nitra –
Topoľová ul.; ZŠ Močenok; ZŠ Zlaté Moravce; ZŠ 
J. Domastu Cabaj – Čápor; ZŠ Nitra – sv. Marka, 
Petzwalová ul.; ZŠ Nitra – sv. Svorada a Benedikta; 
ZŠ Šaľa – J. Murgaša; ZŠ Nitra – Nábr. mládeže; 
ZŠ Nitra – Zobor; ZŠ Šaľa – Pionierska; ZŠ Nitra – 
Fatranská; ZŠ Diakovce; ZŠ Dolné Krškany;
Stredné školy: Gymnázium sv. Cyrila a Metoda 
Nitra; Zdravotná škola Nitra; Dievčenská škola 
Nitra; Združená škola dopravy a spojov Bratislava; 
Gymnázium pre SPM Kremnica

Vysoké školy: UKF Nitra; SPU Nitra; Janáčkova 
akadémia múzických umení Brno.
f) Záujmová činnosť 
Naši klienti získavali počítačovú gramotnosť v 
záujmovom útvare: Práca s počítačom. Výtvarnú 
zručnosť a umelecké cítenie, pohybovú zdatnosť 
klienti získavali v záujmových krúžkoch: Výtvarná 
výchova, dramatická výchova.
g) Iné činnosti 
Návšteva knižnice, banky, vlastivedného múzea, 
nitrianskej galérie, divadelného predstavenia, preh-
liadka nitrianskeho zámku a diecézneho múzea.
h) Rozvíjanie aktívnej spolupráce 
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsy-
chológie v Bratislave – PhDr. Katarína Zborteková, 
PhDr. Ľubica Kročanová
ZŠ sv. Marka v Nitre – Ing. Anton Rajec, Mgr. 
Mária Andová 
MŠ Štiavnická Nitra – Bc. Ľubica Valentinyová, 
Mgr. Anna Fialková

Získané ocenenia
STORYTELING
Ocenenie za najlepší príbeh – 2-krát
POČUŤ SRDCOM - NADÁCIA VLADA 
KULÍŠKU
I. miesto – 2-krát
II. miesto – 2-krát
III. miesto – 1-krát
Ocenenie za umelecký výkon – 1 krát
13. ROČNÍK CELOŠTÁTNEJ VEDOMOSTNEJ 
SÚŤAŽE
II. miesto – 1-krát
III. miesto – 4-krát
MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ -  MATEMATICKÝ 
KLOKAN
Úspešný riešiteľ – 1-krát
Účastnícky diplom – 1-krát
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STREDISKO 
DUCHOVNEJ 
ČINNOSTI

Naša organizácia je založená na kresťanských 
hodnotách, preto jej prvoradým cieľom je poskyt-
nutie možnosti sluchovo postihnutej komunite ak-
tívne a plnohodnotne rozvíjať svoj duchovný život. 
Poslaním Strediska duchovného života je riešenie 
problematiky, ktorá je úzko spojená s evanjelizá-
ciou sluchovo postihnutých a prehlbovaním ich du-
chovného života v nasledovných oblastiach:

SLUchOVO POSTIhNUTí 
A NábOžeNSKá VýchOVA
Obsahom tejto oblasti je hľadanie spôsobov a 

foriem vyučovania náboženstva školopovinných 
detí, mládeže i dospelých. Zameraním týchto snáh 
je taktiež zostavenie a vytvorenie učebnice nábo-
ženskej výchovy pre sluchovo postihnuté deti, aby 
získavali potrebné informácie v im prijateľnej a 
zrozumiteľnej forme. Snažíme sa hľadať možnos-
ti, ako pretlmočiť abstraktné náboženské pravdy na 
konkrétny spôsob myslenia sluchovo postihnutých 
detí a formovať vlastných katechétov z radov sa-
motných sluchovo postihnutých.

SLUchOVO POSTIhNUTí A LITUrgIA
Naša organizácia realizuje s kňazmi pravidelné 

slávenie svätých omší, priamo v priestoroch organi-

zácie, tlmočených do posunkovej reči a vynakladá 
snahu na zostavenie prvotnej špeciálnej modliteb-
nej knižky a spevníka pre sluchovo postihnutých.

SLUchOVO POSTIhNUTí A SVIATOSTI
Poslaním organizácie je vytvorenie priestoru pre 

účasť sluchovo postihnutých na sviatostiach a na 
živote Cirkvi. Organizácia prostredníctvom svojho 
katechéta pripravuje deti a dos- pelých na prijatie 
sviatosti krstu, prvého svätého prijímania, birmo-
vania a na sviatosť manželstva. Súčasťou aktivít 
Strediska duchovného života je i spovedanie slu-
chovo postihnutých v posunkovej reči, predman-
želské náuky a katechézy.

NábOžeNSKé POSUNKy
Základnou snahou organizácie je zjednotenie už 

existujúcich posunkov z oblasti duchovného života 
sluchovo postihnutých v rámci Slovenska a taktiež 
vývoj nových náboženských posunkov potrebných 
v komunikácii v oblasti duchovného života slucho-
vo postihnutej komunity.
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DObrá NOVINA
V rámci tejto aktivity sa samotní sluchovo po-

stihnutí malí i veľkí aktívne zapájajú do realizácie 
celosvetového programu vyhláseného Svätým Ot-
com, ktorého cieľom je pomoc trpiacim chorobami, 
hladom a chudobou v rozvojových krajinách sveta. 
Sluchovo postihnutí každoročne na pravidelných 
stretnutiach majú možnosť vyrábať rôzne darčeky, 
ktoré potom vo vianočnom období predávajú za 
symbolickú cenu intaktnej i zdravotne postihnutej 
verejnosti. Finančný výťažok z tejto benefičnej ak-
cie je každoročne venovaný na zbierku programu 
„Dobrá novina“ na pomoc biednym. 

Tento rok sa nám podarilo vyzbierať sumu 
199,20 €. Všetkým darcom a podporovateľom zo 
srdca ďakujeme.

Na záver naša vďaka patrí našim 
duchovným otcom Mons. ICLic. 
Ernestovi Bredschneiderovi a 
PaedDr. Róbertovi Colotkovi za 
všetko, čo pre nás a duchovný ži-
vot ľudí so sluchovým postihnu-
tím robia, čím sú, čo nám dávajú. 
Pane Ježišu prosíme Ťa, za týchto 
našich duchovných otcov. Žehnaj 
ich a ochraňuj, aby nás viedli na-
ďalej k Tebe.

 MESIAC - VEK 0-15 16-18 19-26 27-30 30 r ˂ Osôb spolu Z toho ZP Frekvencia Počet
         stretnutí hodín
 Január 11 0 11 6 44 72 58 7 14
 Február 13 0 8 3 22 46 44 4 8
 Marec 9 0 16 4 19 48 33 6 12
 Apríl 6 0 9 2 16 33 22 4 8
 Máj 10 0 7 6 27 50 30 5 10
 Jún 5 0 1 2 19 27 21 3 6
 Júl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 August 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 September 5 0 2 3 22 32 25 3 6
 Október 12 0 6 6 35 59 40 5 10
 November 8 0 5 5 27 45 37 4 8
 December 15 0 21 9 31 76 47 5 10
 SPOLU 94 0 86 46 262 488 357 46 92



EFFETA - STREDISKO SV. F. SALESKÉHO

16 VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2011 VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2011

naJÚSPEŠnEJŠIE 
PROJEKTY v ROKU 
2011

eFSLI WINTer SchOOL NA SLOVeNSKU
Performing Arts Interpreting (Tlmočenie v umení)
V dňoch 21. – 23. januára 2011 naša organizácia 
vo svojich priestoroch hosťovala 17 tlmočníkov 
posunkového jazyka zo siedmych štátov Európy 
(Veľká Británia, Taliansko, Holandsko, Rakúsko, 
Belgicko, Srbsko a Slovensko). Európske fórum 
tlmočníkov posunkového jazyka (the EFSLI), ako 
hlavný organizátor tohto podujatia, zavítalo v tých-
to dňoch po prvýkrát na Slovensko a to do Nitry. 
Trojdňový workshop sa realizoval v priestoroch 
našej organizácie, ktorá sa súčasne stala partnerom 
podujatia, za ktorú sa workshopu aktívne zúčastnila 
PhDr. Anna Šmehilová, PhD. ako jediná účastníčka 
zo Slovenska. EFSLI na európskej úrovni združuje 
národné asociácie tlmočníkov posunkového jazyka 
(má zaregistrovaných 28 národných asociácií z 25 
štátov Európy), asociované organizácie zamestná-
vajúce tlmočníkov posunkového jazyka a individu-
álnych tlmočníkov posunkového jazyka. Lektorom 
školenia boli Zane Hema z Veľkej Británie a 
Marinella Salami z Talianska. Zameraním školenia 
bolo zvýšenie kompetencií v tlmočení jednotlivých 
druhov umenia, medzi ktoré bezvýhradne patrí di-
vadlo, poézia a hudba. Tlmočníci trénovali svoj 
tlmočnícky prejav v národných posunkových jazy-
koch vybraných statí umeleckej tvorby, medzi kto-
ré bezpochyby patrili umelecké fragmenty z pera 
slávneho Shakespeara, ale aj moderné hudobné 
hity z dielne interpretov, ako sú okrem iných Lady 
Gaga, Ricky Martin, Pussycat Dolls a Patti Page. 

Aby SMe SI rOZUMeLI
Naša organizácia realizovala v roku 2011 tento pro-
jekt, ktorý prebiehal v rámci grantového programu 
Nitrianskej komunitnej nadácie, ktorá prerozdeli-
la finančné prostriedky rôznych firiem. Donorom 
nášho projektu bolo nákupno-zábavné centrum 
Galéria Mlyny Nitra. Projektom bolo podporené 
vzdelávanie detí a mladých ľudí so sluchovým po-

stihnutím prostredníctvom vytvorenia jedinečného 
slovníka posunkového jazyka – Školské posunky 
I., ktorý je špecificky zameraný na slovnú zásobu z 
vyučovacích predmetov v škole. 
Obdobie realizácie: október 2010 – júl 2011.

POMáhAJMe NAPLNO
Projekt „Pomáhajme naplno“  sme realizovali 
vďaka podpore Nadácie VÚB. Cieľom projektu 
bolo zvýšiť kvalitu poskytovania služieb a debarie-
rizovať komunikáciu v našej organizácii medzi po-
čujúcimi pracovníkmi a klientami na jednej strane 
a medzi nepočujúcimi pracovníkmi a klientami na 
strane druhej. Vďaka realizácii projektu sme do or-
ganizácie zakúpili kopírovací stroj a kompenzačné 
pomôcky pre našich nepočujúcich zamestnancov a 
nepočujúcich klientov. Zamestnanci boli vyškolení, 
aby vybavenie vedeli používať pre zvýšenie efekti-
vity práce a pre zvýšenie efektivity komunikácie na 
pracovisku. 
Obdobie realizácie: január 2011 – september 2011.

OPOrA 2010/2011
Nadácia SPP podporila projekt v rámci dotačného 
programu OPORA 2010/2011. Cieľom projektu 
bolo vypracovať individuálny rozvojový plán jed-
ného konkrétneho klienta so zdravotným postih-
nutím a v realizačnom období projektu poskytovať 
jednotlivé individuálne terapeutické intervencie 
podľa plánu v domácom prostredí a priamo v or-
ganizácii. Klient, s ktorým naša organizácia spolu-
pracovala v rámci projektu mal viacnásobné zdra-
votné postihnutie vrátane sluchového postihnutia a 
bol predškolského veku. Intervencie boli zamerané 
na podporu osobnostného rozvoja, nácvik jemnej a 
hrubej motoriky, nácvik sebaobslužných činností 
(jedenie, pitie, obliekanie, sebaobslužné úkony a 
iné), rozvoj komunikačných zručností. Tieto inter-
vencie boli prípravou na začlenenie sa klienta do 
vzdelávacieho procesu (nástup na základnu školu), 
ktorý sa úspešne uskutočnil v septembri 2011.  
Obdobie realizácie: máj 2011- október 2011

AJ NePOČUJÚcI MAJÚ SVOJe PráVA
Naša organizácia prostredníctvom projektu „ Aj n/
Nepočujúci majú svoje práva“ analyzovala súčas-
ný stav spoločenského a kultúrneho diania v kon-
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texte prístupnosti znevýhodnenej skupiny ľudí so 
sluchovým postihnutím, ktorí tvoria jazykovú a 
kultúrnu menšinu -  n/Nepočujúcich. Projekt trval 
5 mesiacov od augusta 2011 do decembra 2011. 
Náplňou projektu  bol monitoring v dvoch oblas-
tiach - v oblasti programov verejnoprávnej televí-
zie na všetkých vysielajúcich kanáloch (hodnotenie 
úrovne a kvality titulkov v Slovenskej televízii) a v 
oblasti prístupnosti divadelných predstavení pre n/
Nepočujúcich na Slovensku (monitoring divadiel s 
dôrazom na štátne divadlá a vyhodnotenie prístup-
nosti jednotlivých predstavení a priestorov pre ľudí 
so sluchovým postihnutím). Výsledky monitoringu 
boli spracované do správy, ktorá obsahuje hodno-
tenia 396 monitorovaných divadelných predstavení 
a 798 monitorovaných titulkovaných programov 
STV. V záverečnej časti správy sú taktiež uvádzané 
odporúčania pre prax. Tento projekt bol realizova-
ný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej 
republiky v rámci dotačného programu Podpora a 
ochrana ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto 
dokumentu je výlučne zodpovedné občianske zdru-
ženie EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského.

PODPOrA ZVyŠOVANIA DOSTUPNOSTI, 
KVALITy A eFeKTIVITy 
TLMOČNícKeJ SLUžby
Naša organizácia začala  v tomto roku realizovať 
projekt s názvom „Podpora zvyšovania dostup-
nosti, kvality a efektivity tlmočníckej služby“. 
Obdobie realizácie je od júna 2011 do mája 2013. 
Projekt je podporený v rámci operačného progra-
mu Zamestnanosť a sociálna inklúzia spolufinanco-
vaného z Európskeho sociálneho fondu a realizuje 
sa v rámci Nitrianskeho kraja. Hlavným cieľom 
projektu podpora zvyšovania dostupnosti, kvality 
a efektivity tlmočníckej služby pre osoby so slu-
chovým postihnutím. Špecifickými cieľmi projektu 
sú komunikačná debarierizácia verejného priestoru, 
poskytovanie tlmočníckej služby pre osoby so slu-
chovým postihnutím využitím inovatívnych infor-
mačných technológií, predchádzanie sociálnemu 
vylúčeniu a diskriminácii na trhu práce poskytova-
ním tlmočníckej služby a informácií v posunkovom 
jazyku, zvýšenie prístupnosti a mobility tlmočníc-
kej služby pre osoby so sluchovým postihnutím v 
priamom kontakte, zavedenie nových sociálnych 

služieb súvisiacich s tlmočením pre osoby so slu-
chovým postihnutím. Aktivity, ktoré sa v rámci 
projektu vykonávajú sú mobilná tlmočnícka služ-
ba, sociálne poradenstvo v posunkovom jazyku, 
tlmočnícka služba prostredníctvom informačných 
technológií, zriadenie agentúry tlmočníckej služby.
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z 
Európskeho sociálneho fondu v rámci  Operačného 
programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“

PrOgrAM MLáDež V AKcII - eUrÓPSKA 
DObrOVOĽNícKA SLUžbA
Naša organizácia je akreditovaná organizácia pre 
vysielanie a hosťovanie dobrovoľníkov v rámci pro-
gramu Európskej únie Mládež v akcii. Participovať 
na tomto programe môžeme vďaka akreditácii, kto-
rú nám udelila Národná agentúra Mládež v akcii 
– Iuventa. Európska dobrovoľnícka služba (EDS) 
umožňuje mladým ľuďom vycestovať von do za-
hraničia a realizovať tak projekt EDS v niektorej z 
členských krajín Európskej únie, prípadne v iných 
krajinách sveta. Hlavnou náplňou EDS je podpo-
riť solidaritu a toleranciu medzi mladými ľuďmi vo 
veku 18 – 30 rokov a ponúknuť im zážitok a skú-
senosť z neformálneho vzdelávania. Vďaka EDS 
sa mladí ľudia učia nové zručnosti, získavajú skú-
senosti, učia sa cudzie jazyky hosťujúcej krajiny a 
získavajú veľa podnetov pre ich celkový osobnost-
ný rast. 
  

            www.fsr.gov.sk           www.esf.gov.sk       www.sia.gov.sk         

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore  
z európskeho sociálneho fondu v rámci  Operačného 

programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“
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ČERPANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV  
ZA ROK 2011

výDaJe €
Spotrebné nákupy 
(material - dielňa, kancelárske potreby, čistiace prostriedky, 
odborná literatúra, energie) 38.703
Služby 
(opravy strojov - dielňa, opravy - EFFETA, služby, školenia, audit, 
prenájom, internet, telefón, doprava - dielňa, poštovné, audit) 53.005
Mzdy, odvody, stravovanie zamestnancov
(vrátane tvorby SF) 136.557
Dane a poplatky 1.760
Ostatné náklady 
(poistenie majetku, poplatky na účtoch) 2.911
Odpisy majetku 16.400 
Poskytnuté príspevky na SCŠPP 18.114
Poskytnuté príspevky - FSR projekt 5.188
Poskytnutý príspevok - Dobrá novina 100  
Daň z príjmov 2 
výDaJe Spolu 272.740
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pRíJmY €
Tržby dielňa 63.052
Projekty 149.715 
Mesto Nitra (príspevok na SCŠPP) 5.070 
Nitriansky samosprávny kraj 6.412  
IUVENTA – Európska dobrovoľnícka služba 3.326
Trnavský samosprávny kraj 448
Nitriansky samosprávny kraj 
(Rehabilitačné stredisko EFFETA, tlmočnícka služba) 40.412
Nitrianska komunitná nadácia 946
MŠVVŠ SR  21.919
ÚPSVaR SR 10.879
Fond sociálneho rozvoja 28.473 
Úrad vlády SR 22.250
Konto Orange 2.700
Asignácia 3.100
Nadácia pre deti Slovenska 800
Nadácia SPP 1.480   
Nitrianska teplárenská spoločnosť 1.500 

   20.910
2 %  dane 1.668
Dary, príspevky 18.319 
Členské, poplatky, kurzy 630   
Úroky, ostatné výnosy 293 
Pôžička 39.063      

pRíJmY Spolu 272.740
RozDiel 0
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PREDPOKLADANÝ ROZPOČET NA ROK 2012

pReDpoklaDané výDaJe €
Spotrebné nákupy 
(materiál - dielňa, kancelárske potreby, čistiace prostriedky, 
odborná literatúra, energie) 13.000
Služby 
(opravy, ubytovanie, strava, doprava, reklama, poštovné 
a prenájom počas festivalu, školenia, audit, internet, 
telefón, doprava dielňa) 62.000
Mzdy, odvody a stravovanie zamestnancov
(vrátane tvorby SF) 108.500
Dane a poplatky 2.000
Ostatné náklady
(poistenie majetku, poplatky na účtoch) 3.400
Odpisy na majetku 
(stavba EFFETY) 24.000
Podpora vzdelávania
(doplatok z EFFETY na deti) 10.000
Členské 
(EFSLI, ČKTZJ) 100
výDaJe Spolu 223.000

pReDpoklaDané pRíJmY €
Projekty 177.700
Mesto Nitra (príspevok na SCŠPP) 6.000
Mesto Nitra (festival) 10.700
Nitriansky samosprávny kraj 40.000
Fond sociálneho rozvoja 36.000
Nadácia pre deti Slovenska 5.000
Nadácia VÚB 5.000
MŠVVŠ SR 20.000
MK SR 50.000
Tlmočenie pre osoby so sluchovým postihnutím 5.000
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oSTaTné pRíJmY €
2 % z daní 2.000
Dary 5.000
Členské príspevky, poplatky, kurzy 600
Predaj nehnuteľnosti 36.700
Sponzori 1.000
pRíJmY Spolu 223.000
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PLÁN ČINNOSTI NA ROKY 2012 - 2013

 oblaSTi pÔSobenia akTiviTY
 Sociálne služby Špecializované sociálne poradenstvo
  Rehabilitačné stredisko EFFETA
  Tlmočnícka služba
  Osobná asistencia
  Sociálna prevencia
 Pracovné činnosti Pracovné poradenstvo
  Chránené pracovné miesta
 Kultúra Detský divadelný súbor EFFÍK
  Integračné divadlo EFFETA
  Dramatická výchova
  Výtvarná výchova
  Príprava 6. Medzinárodného festivalu kultúry nepočujúcich 
  sv. Františka Saleského v Nitre
 Vzdelávanie Podpora integrovaného vzdelávania
  Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
  Spolupráca s MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ
  Mimoškolská edukačná činnosť
  Kurzy posunkového jazyka
  Rozvoj slovnej a posunkovej zásoby
  Voľnočasové aktivity
 Duchovný život Náboženská výchova
  Liturgia
  Sviatosti
  Náboženské posunky
  Dobrá novina
 Partnerstvo Vytvorenie partnerstiev v rámci spolupráce na projektoch 
  doma a v zahraničí
 Dobrovoľníctvo Európska dobrovoľnícka služba
  Dobrovoľnícka činnosť
 Otvorený dialóg  S politikmi v samospráve (mestá, obce, VÚC)
  S politikmi v NR SR
  Participácia na tvorbe legislatívy a v pripomienkovom procese 
  pri riešení problematiky osôb so sluchovým postihnutím v SR
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 Publikačná činnosť Slovník sociálneho pracovníka pre nepočujúcich
  Monitoring k titulkovaniu a prístupnosti divadiel
  Osobná asistencia verzus tlmočnícka služba
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Úrad práce, 
sociálnych vecí 
a rodiny v  Nitre

ĎaKUJEmE



VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2011 VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2011 27

EFFETA - STREDISKO SV. F. SALESKÉHO



EFFETA - STREDISKO SV. F. SALESKÉHO

28 VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2011 VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2011


