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1. Základné údaje

Škola dokorán n. o.
Dr. Janského 9
96501 Žiar nad Hronom

Telefón: 00421456716088
Mobil: 00421917069943
email: info@skoladokoran.sk
IČO: 45738815
DIČ: 2023589546
Bankové spojenie: VÚB Žiar nad Hronom
Číslo účtu: 3052927557/0200

2. Kto sme?
Škola dokorán n.o. bola registrovaná na Obvodnom úrade v Banskej Bystrici dňa 6. augusta
2012. Nadväzuje na úspešnú činnosť a tradíciu Nadácie Škola dokorán Žiar nad Hronom a jej
poslanie bude naďalej rozvíjať.
Škola dokorán n.o. je súčasťou medzinárodnej siete nezávislých partnerských organizácií,
ktorá je zameraná na iniciatívy v oblasti výchovy a vzdelávania detí predškolského
a školského veku – International Step by Step Association – ISSA. Sieť ISSA založili v roku
1999 v Holandsku a dnes zahŕňa organizácie od strednej a východnej Európy až po strednú
Áziu a Ameriku.
Škola dokorán n.o. je súčasťou siete REYN – Romani Early Years Network, ktorú v roku
2012 založili Open Society Foundations a International Step by Step Association za účelom
združovania rómskych profesionálov, paraprofesionálov, ako aj ďalších odborníkov
pôsobiacich v oblasti rozvoja výchovy a vzdelávania v rannom detstve.

3. Orgány organizácie
Správna rada:
Alena Pániková – predsedníčka správnej rady
Alica Petrasová – členka správnej rady
Štefan Porubský – člen správnej rady

Dozorná rada:
Magdaléna Feniková – členka dozornej rady
Martin Neupauer – člen dozornej rady
Silvia Schmidtová – členka dozornej rady

Riaditeľ neziskovej organizácie:
Miroslav Sklenka

Náš pracovný tím:
Miroslav Sklenka – riaditeľ
Jana Handzelová – programová riaditeľka
Jozefína Schmidtová – finančná manažérka
Eva Končoková – senior expert
Peter Repiský – projektový manažér
Denisa Sklenková – projektová manažérka
Gabriela Vaľovská – projektová manažérka
Miloš Foltán – projektový manažér
Katarína Pániková  prekladateľka
Eduard Marček – konzultant pre PR aktivity a fundraising

4. Vízia
Otvorená demokratická spoločnosť založená na poznatkoch, výchove a vzdelávaní aktívneho
občana, schopného uplatniť sa na trhu práce, napĺňať svoje sociálne a duchovné potreby,
rešpektujúca všeľudské hodnoty, ako sú sloboda, rovnosť, solidarita, tolerancia, nenásilie,
úcta k ľudskému životu, morálne hodnotové orientácie, posilňujúca advokačné zručnosti,
iniciatívy a rozvíjajúca partnerstvá cieľovej skupiny so zástupcami štátnej správy, verejnej
správy, tretieho sektora a podnikateľského prostredia.

5. Poslanie
Zlepšovanie kvality života a rozvoj ľudského kapitálu podporou celoživotného vzdelávania,
zlepšovaním prístupu k zdravotnej starostlivosti a osvete, zlepšením zamestnanosti
a zamestnateľnosti dlhodobo nezamestnaných skupín obyvateľstva, posilnením participácie
Rómov a ostatných sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva na spoločenských
a občianskych aktivitách.

6. Cieľová skupina
x
x
x
x
x
x
x
x

Deti vo veku 03 rokov
Deti predškolského veku
Školopovinné deti a dospievajúca mládež
Rodičia
Marginalizované rómske komunity,
Sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva,
Osoby ohrozené sociálnopatologickými javmi,
Pedagogickí zamestnanci.

7. Priority
x
x
x
x
x
x
x

vzdelávanie
zdravie
zamestnanosť
sociálne poradenstvo
bývanie
ochrana ľudských práv
advokačné aktivity.

8. Hodnoty
x
x
x
x
x

dodržiavanie ľudských práv
rešpektovanie suverenity jednotlivca
rovnosť šancí
demokratické občianstvo
kultúrna identita

9. Ciele
Oblasť vzdelávania:
x
x
x
x
x
x
x

zvýšenie inkluzívnosti vzdelávacieho systému,
aplikácia integrácie rodovo citlivej a multikultúrnej výchovy v ZŠ/SŠ,
podpora alternatívnych foriem vzdelávania smerom k udržateľnosti žiaka vo
vzdelávacom procese, ktoré zabránia predčasnému ukončeniu školskej dochádzky,
podpora zlepšenia študijných výsledkov žiakov v ZŠ/SŠ,
podpora individualizovaných potrieb žiaka,
podpora aktivít zameraných na prácu s rodinou,
prepojenie sekundárneho vzdelávania s potrebami trhu práce

Oblasť zdravia
x
x

realizácia osvetových aktivít, prednášok, besied a názorných agitácií s cieľom
podpory zdravia, prevencie ochorení a sociálnopatologických javov,
zvýšenie povedomia o výchove k rodičovstvu, reprodukčnému zdraviu, materstvu,
starostlivosti o dieťa

Oblasť zamestnanosti
x
x
x
x
x

zlepšenie prístupu znevýhodnených skupín na pracovný trh,
uplatňovanie preventívnych opatrení na predchádzanie nezamestnanosti
zvýšenie vzdelanostnej a kvalifikačnej úrovne uchádzačov o zamestnanie
z marginalizovaných rómskych komunít, podpora vzdelávania „druhej šance“,
podpora samostatnej ekonomickej aktivity nezamestnaných
monitoring aktuálnych potrieb trhu práce

Oblasť sociálneho poradenstva
x
x
x

Konkrétna pomoc so zameraním na zmiernenie dôsledkov obtiažnych sociálnych
situácií alebo odstránenie príčin ich vzniku
Poskytovanie informácií o dostupných formách pomoci na riešenie nepriaznivej
sociálnej situácie
Mobilizácia, aktivizácia a obnova vlastných zdrojov pri riešení sociálnej núdze.

Oblasť bývania
x
x

Zlepšenie kvality života v marginalizovaných rómskych komunitách, rešpektujúc
právne a náboženské hodnoty, ako aj hodnotový systém každého jednotlivca
Zabezpečovanie priestorového a technického vybavenia pre komunitné aktivity
v obciach a mestách, založeného na integrácii aktivít v oblasti bývania, osvety a
zamestnanosti

Oblasť ochrany ľudských práv
x
x
x

x

ochrana ľudských práv znevýhodnených skupín obyvateľstva a podpora ich motivácie
aktívne sa angažovať v presadzovaní ľudských práv
dodržiavanie rovnosti šancí pre všetkých ľudí bez ohľadu na sociálnu situáciu
a národnosť
podpora dodržiavania princípov nediskriminácie, tolerancie, ľudských, občianskych,
politických, sociálnych, hospodárskych a kultúrnych práv všetkých skupín
obyvateľstva
realizácia osvetových aktivít a informačných kampaní so zameraním na prezentáciu
nepriaznivých účinkov jednotlivých foriem intoleranie.

Oblasť advokácie
x
x
x
x
x

obhajoba a presadzovanie záujmov Rómov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni,
vytvorenie priestoru na dialóg, partnerstvo, budovanie lokálnych partnerstiev
podpora komunikácie, pochopenia a tolerancie verejnosti voči znevýhodneným
skupinám a sociálne vylúčeným osobám
monitoring postojov rôznych skupín obyvateľstva a inštitúcií k problematike
integrácie
zlepšenie životných podmienok cieľovej skupiny

10. Partneri
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Open Society Foundation London
Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation Bratislava
Nadácia Škola dokorán Žiar nad Hronom
International Step by Step Association
Roma Initiatives Office Budapest
Nadace Open Society Fund Praha
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
Občianske združenie Cesta nádeje Žiar nad Hronom
Občianske združenie Integrácia Žiar nad Hronom
Krajská asociácia rómskych iniciatív – KARI Banská Bystrica
Policy Center for Roma and Minorities – Rumunsko
Integro Association – Bulharsko
Zero Discrimination Association – Turecko
ARSIS – Social Organization for the Support of the Youth – Albánsko
EU Warehouse – Belgicko
UAB „Globalios Idejos“ – Litva
Verein fur Europaische Sozialarbeit, Bildung and Erziehung e.V. – Nemecko
Key Connections – Veľká Británia
Step by Step Foundation – Bulharsko
Center for Public Policy – Česká republika
EcPec Alapitvany – Maďarsko
Spolezcna Akademia Nauk – Poľsko

11.Realizované projekty
V priebehu roka 2013 realizovala Škola dokorán n.o. Žiar nad Hronom nasledovné projekty:

a.) Inštitucionálna podpora Škola dokorán n.o.
Donor: Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation Bratislava
Ciele projektu:
Vybudovanie základov novej organizácie s novým vedením, posilnenie jej udržateľnosti
prostredníctvom diverzifikácie financovania.
Aktivity projektu:
x Registrácia novej organizácie
x Výber nového vedenia organizácie
x Prevod majetku „Komunitnointegračného centra“ v Žiari nad Hronom na novú
organizáciu
x Zabezpečenie prechodu intelektuálneho dedičstva (knowhow) z Nadácie Škola
dokorán Žiar nad Hronom na novú organizáciu
x Budovanie značky novej organizácie, marketingové aktivity
x Etablovanie novej organizácie v medzinárodných inštitúciách
x Diverzifikácia financovania organizácie.

b.) Zlepšenie participácie na celoživotnom vzdelávaní
Donor: SAAIC – Program Gruntvig
Ciele:
Partnerstvo sa zameriava na zvýšenie účasti na celoživotnom vzdelávaní a tiež na výmene
informácií a praktických skúseností v tom, ako rozvíjať efektívne systémy, ktoré sa budú
týkať všetkých dospelých a budú zahŕňať všetky relevantné osoby. Partnerstvo bude
vytvorené na efektívnosti stratégií za účelom dosiahnutia uvedomenia a motivácie zúčastniť
sa celoživotného vzdelávania. Prioritnou cieľovou skupinou tohto výučbového partnerstva sú
znevýhodnené, bezbranné a marginalizované skupiny na hranici sociálneho vylúčenia.

c.) Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 – Kde sa
v súčasnosti nachádzame?
Donor: Ministerstvo vnútra SR
Hlavný cieľ:
Hlavným cieľom predkladaného projektu je monitorovať a zhodnotiť aktuálny stav v napĺňaní
cieľov Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020.
Čiastkové ciele:
x Zhodnotiť aktuálny stav plnenia cieľov v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, zdravia,
bývania, finančného začlenenia, nediskriminácie a prístupov smerom k väčšinovej
spoločnosti – iniciatíva integrácie Rómov prostredníctvom komunikácie
x Navrhnúť možné modifikácie akčných plánov za účelom zefektívnenia a zlepšenia
opatrení v prospech rómskej komunity.
d.) Podpora rómskych študentov stredných škôl prostredníctvom tútoringu
a mentoringu
Donor: Ministerstvo vnútra SR
Hlavný cieľ projektu:
Hlavným cieľom projektu je poskytnúť rómskym štipendistom a ostatným študentom
stredných škôl podporu a poradenstvo prostredníctvom tútoringu a mentoringu od
vyškolených poradcov.
Čiastkové ciele projektu:
x Zlepšenie školskej úspešnosti rómskych študentov stredných škôl – dosahovanie čo
najlepších študijných výsledkov
x Zabezpečiť výpomoc rómskym študentom stredných škôl pri prekonávaní problémov
s učením
x Pomáhať pri sociálnej integrácii rómskych študentov stredných škôl v prostredí školy
x Sprostredkovávať spoluprácu školy a rodiny študenta
x Zabrániť predčasnému ukončeniu štúdia
x Spolupracovať pri výbere vhodnej vysokej školy po úspešnom ukončení štúdia na
strednej škole.
e.) Parenting with Confidence – Redesing Workshop in Bratislava
Zameranie workshopu:
x
x
x
x

Early Childhood Program – základné princípy programu
Vzdelávacie programy pre rodičov a deti do 3 rokov
Význam rómskej rodiny
Prezentácia Keystudy Slovakia

x
x
x
x
x

Vzdelávanie v modernom svete
Advokácia
Komunitné témy a zásady
Zdravie, hygiena, bezpečnosť
Úprava príručky Parenting with Confidence.

f.) Hrana zákona alebo ostrie jeho dôsledkov – Agor pal o hakaj vaj prindžar
leskero bilačhipen
Donor: Ministerstvo vnútra SR
Ciele projektu:
x Eliminovať sociálne patologické javy v rizikových skupinách mladých ľudí,
pochádzajúcich zo segregovaných a separovaných rómskych komunít
x Vytvoriť partnerstvá na komunitnej úrovni z predstaviteľov relevantných inštitúcií na
úseku prevencie kriminality a zástupcov rómskych mienkotvorcov
x Priblížiť problematiku kriminality osobám z ohrozených skupín obyvateľstva
x Prezentovať pozitívne vzory a ideály
x Masívne pôsobiť na verejnú mienku prostredníctvom informačnej kampane,
zameranej na prevenciu kriminality v lokalitách.
g.) Podpora sociálneho a emocionálneho vývinu detí predškolského veku
Donor: International Visegrad Fund
Ciele projektu:
x Zorganizovať workshop a tréning, ktoré sa zamerajú na prenos zručností získaných
z implementácie novej metodiky, rovnako ako aj dlhodobých skúseností pri podpore
sociálneho a emocionálneho vývoja detí predškolského veku.

Stav a pohyb majetku a záväzkov
Majetok neziskovej organizácie v obstarávacích cenách
k 31. 12.
2012

1. Stavby a budovy
2. Stroje, prístroje a zariadenia
3. Peňažné prostriedky
CELKOM:

180 000,00

EUR

4 412,40

EUR

34 248,66

EUR

218 661,06

EUR

Oprávky k hmotnému majetku

1. Stavby a budovy
2. Stroje, prístroje a zariadenia

CELKOM:

10 500,00

EUR

1 378,95

EUR

11 878,95

EUR

Záväzky neziskovej organizácie
1. Záväzky voči dodávateľom

1 250,62

2. Záväzky voči pracovníkom

1
079,00

EUR
EUR

3. Záväzky voči poisťovniam

437,38

EUR

4. Záväzky voči daňovému úradu

630,58

EUR

3 397,58

EUR

CELKOM:

Výška nákladov na správu neziskovej organizácie

1. Prevádzka organizácie

16 594,44

EUR

2. Odmena za výkon funkcie riaditeľa

13 500

EUR

3. Cestovné náhrady

187,90

EUR

2 647,60

EUR

32 929,94

EUR

4. Mzdové náklady

CELKOM:

Prehľad príjmov a výdavkov
Prehľad príjmov podľa zdrojov a ich pôvodu v EUR – prehľad darov

1.

Nadácia otvorenej spoločnosti

56 271,39

EUR

Baštová 5, Bratislava
2.

Ministerstvo vnútra SR

17 000,00

EUR

3.

SAAIC Bratislava

14 400,00

EUR

4.

Nájomné

12 850,32

EUR

5.

FOSI Switzerland

15 392,73

EUR

115 914,44

EUR

CELKOM:

Prehľad výdavkov v členení podľa programov a projektov

1.

Inštitucionálna podpora neziskovej
organizácie

56 271,39

EUR

2.

Podpora rómskych študentov škôl
prostredníctvom túrotingu a mentoringu

15 000,00

EUR

3.

Stratégia SR pre integráciu Rómov do
roku 2020

5 270,00

EUR

4.

Workshop Bratislava

15 392,73

EUR

5.

Hrana zákona alebo ostrie jeho dôsledkov

2 533,06

EUR

6.

Grundtvig – Učiace sa partnerstvá
CELKOM:

2 505,76

EUR

96 972,94

EUR

Výročná správa Školy dokorán n.o. bola prerokovaná v správnej rade
a dozornej rade v mesiaci marec 2014.

Výročná správa schválená Správnou radou dňa: 25. apríla 2014

Výročná správa Školy dokorán n.o. Žiar nad Hronom bude umiestnená v sídle
organizácie  Dr. Janského 9, 965 01 Žiar nad Hronom a na webovej stránke
organizácie – www.skoladokoran.sk.

