Výročná správa APS, n.o. v Žiline za rok 2015
Nezisková organizácia - Agentúra podporných služieb, n.o. je registrovaná pod č.OVVS/NO7/02 na KÚ v Žiline od 27.11.2002.
Agentúra je zaregistrovaná aj na Žilinskom samosprávnom kraji od 14.2.2003, kedy bola
zapísaná do registra pre poskytovanie sociálnych služieb.
Agentúra prevádzkuje na Predmestskej ulici 24 dva byty, v ktorých bývajú mladí ľudia s
zdravotným postihnutím a učia sa tu viesť samostatný život.
Agentúra podporných služieb poskytovala sociálne služby v podporovanom bývaní v dvoch
bytoch. V tomto roku bol nasledovný počet klientov v podporovanom bývaní:


k 31. 12. 2015 bývalo v podporovanom bývaní 5 občanov

K hlavným činnostiam, ktorým sa venovala Agentúra podporných služieb, n. o. v oblasti
podpory klientov v bývaní, patrili najmä tieto:
 podpora obyvateľov bývania v samostatnosti a nezávislosti, podpora samostatného
rozhodovania, rozvoja komunikácie a vyjadrovania jednotlivých emócií, pomoc
a podpora obyvateľov pri sporení, pracovanie s účtami a osvojovanie si obsluhy
bankomatu, rozvoj vzájomných vzťahov s rodinou a priateľmi, podpora pri
zmysluplnom trávení voľného času, podpora v oblasti domácich prác – pri žehlení,
praní, obsluhovaní kuchynských spotrebičov,
 podpora pri pracovnom uplatnení klientov a podpora zamestnávateľov pri vytváraní
chránených pracovných miest (DCHK, Spoločenstvo vlastníkov bytov, CVI Žilina),
kontakt a spolupráca so zamestnávateľmi.
Agentúra podporných služieb, n. o. poskytuje opatrovateľskú službu aj klientom, ktorí
nebývajú v podporovanom bývaní, a to predovšetkým v oblasti pracovného uplatnenia,
podpora vzájomných vzťahov v rodine a s priateľmi, podpora pri zmysluplnom trávení
voľného času. V tomto roku poskytovala túto službu 8 klientom, ktorí bývajú vo svojich
rodinách alebo samostatne.

1

Agentúra podporných služieb, n. o. tiež poskytovala podporu 4 klientom, ktorí sa
osamostatnili a majú vlastné nájomné byty, a to prostredníctvom príležitostných návštev
a poskytovania pomoci v kritických situáciách. Títo si väčšinou pre podporu prichádzajú sami.
V roku 2015 sme podporovali bez kontraktu s VÚC aj pri podpore samostatného bývania pre
pána D.N, ktorému v apríli 2014 zomrela mama a pred smrťou nás požiadala o jeho podporu.
Podarilo sa nám vytvoriť podpornú skupinu, ktorá si rozdelila úlohy a dodnes pán D.N. žije
samostatne vo svojej garsónke.
Pracovníčka Agentúry Zdenka Mazúrová ukončila kurz Plánovania zameraného na človeka
v Olomouci a Soňa Holúbková sa zúčastnila na seminári o práci s komunitou vo Viedni
v novembri 2015.
Agentúra podporných služieb, n. o. spolupracuje pri vykonávaní svojej činnosti
s nasledovnými inštitúciami: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Sociálna poisťovňa,
Zdravotná poisťovňa, Mestský úrad, Žilinský samosprávny kraj, Mesto Žilina, Domov
sociálnych služieb, ZPMP, Diecézna charita, zamestnávatelia, mimovládne organizácie,
odborný pracovníci – psychológ, psychiater, vysoké školy a dobrovoľníci.
Agentúra podporných služieb, n. o. spolupracuje pri vykonávaní svojej činnosti aj s vysokými
školami. V roku 2015 sa zúčastnilo na praxi v našej organizácii 11 študentov vysokých škôl:
V priebehu roka 2015 v APS, n. o. pracovali 2 sociálni pracovníci a riaditeľka na polovičný
úväzok. Jeden sociálny pracovník robil cez ÚP a v júli 2015 nastúpil na miesto vychovávateľa
v Náruči.
V Agentúre sme počas roka realizovali dva projekty. Jeden projekt z KIA cez nadáciu Pontis
podporil údržbu strechy a projekt Mesta Žilina podporil rozvoj organizácie. Financie sme
využili na zaplatenie nájmu a energií (VÚC v tomto roku neprispelo na prevádzkové náklady),
vzdelávanie pre pracovníkov a tlač propagačných materiálov. Prostredníctvom tohto
projektu sme overovali možnosť poskytovať samostatné bývanie v komunite pre ľudí so ZP.
Bez navýšenia mzdových nákladov je to však veľmi náročná úloha a vyžadovalo by si to
pozíciu komunitného koordinátora v danej lokalite.
Prácu Agentúry podporných služieb, n.o. sme prezentovali na konferencii v Bregenze
v Rakúsku, na národnej konferencii PCA v Žiline a zúčastnili sme sa na festivale Inter Nos
v septembri 2015 v Žiline.
Na návštevu do Agentúry prišiel pán Zajden z Popradu, ktorý je otcom dieťaťa so ZP a má
záujem vytvoriť ZPB, obyvateľ ZSS Adamovské Kochanovce so sociálnou pracovníčkou,
obyvateľka ZSS Liptovský Hrádok so zdravotnou sestrou – obaja mali záujem o bývanie v ZPB.
Vďaka Nadačnému fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis sme opravili strechu.
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Pracovníci Agentúry podporných služieb
 riaditeľka ½ úväzok
 soc. pracovníčka – 1 úväzok
 soc.pracovník ½ úväzok – od 1.3.- 30.6.2015
Vzdelávanie pracovníkov
 výcvik v PCP ( Na človeka zamerané plánovanie )
 práca s komunitou
 supervízia pre pracovníkov APS
V roku 2015 pracovala správna rada v tomto zložení:
Predseda správnej rady:
Mgr. Martin Barčík
Členovia správnej rady:
PhDr. Mgr.Slavomíra Brezovská
Ing. Mária Filipová
Ing. Marián Čuraj
Ing. Ján Koleják
Revízorkou Agentúry podporných služieb je Ing. Dušana Drončovská
Štatutárnym zástupcom Agentúry podporných služieb, n.o. je PhDr. Soňa Holúbková
Agentúra sídli na Predmestskej ulici 24, 010 01 Žilina a telefónne číslo je 7234624.

V Agentúre podporných služieb, n.o. sa v roku 2015 neuskutočnili žiadne organizačné
zmeny.

Ďakujeme všetkým priaznivcom za podporu !
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