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svojich síl a pre všetkých z nás potvrdenie si vzájomnej spolupatričnosti. Dokázali sme
to zvládnuť len vďaka spoločnému odhodlaniu prekonať všetky prekážky na ceste k pozitívnej zmene a stále mať na zreteli cieľ – pomoc tým, ktorí ju potrebujú.

Ú VO D
Pri zamyslení sa nad tým, čo najlepšie charakterizuje uplynulý rok 2015, sú to jednoznačne
odhodlanie, vytrvalosť a statočnosť všetkých zamestnancov organizácie Zdravé komunity,
n. o. Ich zodpovednosť sa prejavila naplno v sťažených podmienkach, kedy vedomí si svojho poslania, podávali rovnako kvalitné výkony.
Nezisková organizácia Zdravé komunity vznikla s cieľom realizovať osvetu zdravia znevýhodnených skupín prostredníctvom Národného projektu Zdravé komunity. Projektové aktivity prinášajú reálne výsledky v oblasti zlepšenia a prevencie zdravia znevýhodnených skupín a budujú sociálny kapitál tam, kde je to najviac potrebné – v prostredí
segregovaných osád. Doteraz dosiahnuté výsledky preukázali, že hlavný cieľ projektu sa
darí úspešne napĺňať.
V roku 2015 sme vo svojich radoch privítali viac ako 100 nových zamestnancov, čím sme
rozšírili dosah našich aktivít na štyri kraje Slovenska. Všetci zamestnanci absolvovali viacero intenzívnych školení pod vedením profesionálov, odborníkov z jednotlivých relevantných oblastí. Na školeniach sa pripravovali na praktický výkon práce a prehlbovali si vedomosti a zručnosti. Vzdelávania predstavujú cielené rozvíjanie v praxi dlhodobo
uplatňovanej a prepracovanej metodológie, na ktorej sa dôsledne participatívnym spôsobom podieľajú samotní asistenti osvety zdravia a ich kordinátori.
Najdôležitejšie je, že nadobudnuté zručnosti vedia uplatniť v náročnom teréne. Každý
deň, pravidelne, priamo v prostredí segregovaných osád, vykonávajú tú najdôležitejšiu
časť svojej práce – reálnu pomoc ľuďom v núdzi. Asistenti osvety zdravia a koordinátori sú
pre mnohé inštitúcie styčným bodom pri orientovaní sa, alebo potrebe pomoci v teréne.
Rozvíjajú spoluprácu na mnohých úrovniach – s pomáhajúcimi profesiami, zdravotníckymi
profesionálmi, obcami, mestami, materskými a základnými školami, mimovládnymi a štátnymi organizáciami a mnohými ďalšími.
Rok 2015 bol rokom zmien a procesu transformácie, ktorý so sebou prináša financovanie z prostriedkov EÚ. Komplikované procesy a podmienky, časté zmeny v priebehu celého uplynulého roka a zvýšená administratívna záťaž pre všetkých zamestnancov, mali
za následok viaceré spomalenia procesov, ktoré sme nemohli ovplyvniť. Pre mnohých
z nás znamenali tieto podmienky novú výzvu, overenie si schopnosti siahnuť až na dno

4 ZDRAVÉ KOMUNITY _ výročná správa za rok 2015

Z hľadiska výsledkov bol rok 2015 aj vďaka týmto výzvam mimoriadne úspešný. Uplynulý rok bol prínosom vo forme reálnej pomoci desiatkam tisícom ľudí a tisícom rodín. Pridaná hodnota práce nás všetkých je aj v tom, že prostredníctvom vykonávania činností
asistentov osvety zdravia a koordinátorov dokážeme postupne nahlodávať hlboko zakorenené predsudky a stereotypy, ktoré majú mnohí (či už otvorene alebo skryte) voči
Rómom. Pomerne bežne s kolegami čelíme v práci aj v súkromí otázkam typu, či naši zamestnanci naozaj chodia do roboty, či normálne pracujú a či je zmena skutočne možná?
Náš projekt je dôkazom, že áno. Máme naozaj skvelých ľudí. Viac ako štvrtina z nich pokračuje dobrovoľne vo vzdelávaní a zvyšuje si kvalifikáciu. Navštevujú kurzy, workshopy, semináre a i. Naša organizácia tento pozitívny trend, ktorý je súčasťou našej filozofie – rozvíjať vzdelávanie – aktívne podporuje.
Projekt Zdravé komunity nepozná delenie na Rómov a nerómov a tento odkaz sa snažíme
odovzdať ďalej. Uvedomujeme si, že zmena sa neuskutoční do rána, ale Zdravé komunity sú dôkazom, že systematickými a vytrvalými krokmi dokážeme postupovať stále ďalej a verím, že môžeme byť príkladom pre ďalších.
Plánom do budúceho obdobia je ďalšie rozšírenie a stabilizovanie spolupracujúcej siete
s cieľom zvýšiť pozitívne dopady spoločného úsilia, podrobne vyhodnotiť aktivity projektu a ešte viac preniknúť do povedomia verejnosti.
Ďakujem všetkým partnerom a podporovateľom, ktorí pomohli projektu pokračovať na
národnej úrovni a všetkým, ktorí ho podporili v procese transformácie a prispeli k jeho
stabilizácii a rozvoju.
V mene organizácie Zdravé komunity, n. o. ďakujem:
Ministerstvu zdravotníctva SR, Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvu financií SR, Ministerstvu vnútra SR, Operačnému stredisku záchrannej zdravotnej služby, Kancelárii svetovej zdravotníckej organizácie – WHO na Slovensku, Asociácii
terénnych zdravotných asistentov (ATZA), Asociácii pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska pre dospelých, Nadácii otvorenej spoločnosti, spoločnosti GlaxoSmithKline a ďalším.
Naše poďakovanie patrí aj nasledujúcim jednotlivcom:
Ivanovi Poprockému (MZ SR), Monike Paluškovej (SSVLD), Ľubomíre Slušnej Franz
(ACEC/PPZZS), Michalovi Vašečkovi (Masarykova univerzita, ČR), Edmundovi Škorvagovi (MZ SR), Barbore Vávrovej (MPSVaR), Branislavovi Ondrušovi (PPZZS/MPSVaR), Petrovi Markovi (PPZZS/SSVLD), Darine Sedlákovej (WHO Slovensko), Karolovi Borikovi
a Pavlovi Kičínovi (externí spolupracovníci), Magdaléne Rothovej (ACEC), Ľudmile Eisnerovej (MZ SR), Kataríne Poprendovej (MPSVaR), Tónovi a Eve Bohumelovcom (Human
Development Center), Tatiane Hrustič, Imrichovi Vašečkovi, Pavlovi Kaňkovi (MPSVaR),
Paulovi van Hoof (GSK), Ivailovi Tournevovi (EMHPF, BUL), Diliane Dilkovej (NNHM,
BUL) Jozefovi Minárovi, Margite Vernarcovej, Arpádovi Esztergályosovi (všetci OSZZS),
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Andrejovi Belákovi a Andrei Madarasovej Geckovej (UPJŠ Košice), Barbore Kuchárovej
(OZ Prima), Lucii Rozkopálovej (MV SR) a viac ako 750 lekárom prvého kontaktu (všeobecným a pediatrom).
Špeciálne poďakovanie patrí ministrovi zdravotníctva Viliamovi Čislákovi za spoluprácu
a podporu rezortu zdravotníctva a tiež ministrovi financií Petrovi Kažimírovi za podporu
projektu v preklenovacom období.
Ďakujem všetkým asistentom zdravotnej osvety a ich koordinátorom, ktorí vykonávajú
tú najťažšiu prácu v tých najnáročnejších podmienkach a všetkým kolegom v ústredí za výnimočné pracovné nasadenie nad rámec pracovného času počas celého roka.
Verím, že vytrvalosťou v spoločnom úsilí máme pred sebou stabilizáciu organizácie a rozvoj potenciálu projektu na všetkých úrovniach. Projekt Zdravé komunity je dôkazom, že
pozitívna zmena je možná a jeho výsledky sú a aj v budúcnosti budú citeľným prínosom
pre celú spoločnosť.

AJ SLOVO JE LIEK
Dobrý deň. Ako sa máte? V čom Vám môžem pomôcť? Týmito slovami začíname každodennú prácu u našich klientov v teréne.
Pekný pozdrav, vľúdne slovo, úsmev a úcta je to najmenej, čo môžeme človeku dať.
Pre človeka, ktorý žije na pokraji spoločnosti, odrezaný od spoločenského života a diania
v meste alebo obci, žijúceho v blízkosti čiernych skládok, v prostredí plnom infekčných
a parazitárnych ochorení a epidémií, s premnoženými hlodavcami to znamená naozaj veľa.
Položme si otázku: Kto o týchto ľudí prejavuje skutočný záujem? Kto za posledné roky
prejavil záujem o to, ako žijú, aké sú ich hodnoty a čo ich trápi? Až na pár uvedomelých starostov obcí a sociálnych pracovníkov, ktorí poskytujú týmto ľuďom poradenstvo,
zrejme nikto.
Pre našu prácu šírenia zdravotnej osvety a podpory zdravotného uvedomenia je veľmi dôležitá komunikácia a empatia. Práve vhodne zvolené slová a spôsob komunikácie
sú veľmi dôležitým, ak nie najhlavnejším nástrojom našej práce. Podávame informácie,
vzdelávame ľudí spôsobom, ktorý im je najbližší. Naši asistenti osvety zdravia sa každodenne stretávajú s problémami ľudí vo svojej komunite. Pri vykonávaní svojej práce v teréne sa často pohybujú v infekčnom prostredí a sú vystavení nákazám.

Michal Kubo, riaditeľ

Pýtam sa, ako môžeme očakávať od ľudí žijúcich v rómskych osadách, že budú žiť v hygienickom prostredí, keď v mnohých z nich nemajú ani prístup k pitnej vode? Prípadne
je verejný zdroj pitnej vody vzdialený niekoľko kilometrov od rómskej osady.

Návšteva z Bruselu v obci Jánovce, 2015

Rómske osady sú často živnou pôdou pre vznik infekčných a bakteriálnych chorôb a skutočne v súčasnosti na Slovensku, v strednej Európe a v Európskej únii riešime okrem
prístupu k pitnej vode a odvozu čiernych skládok tiež ich následky – epidémie TBC,
mumpsu, ale aj žltačky a ďalších ochorení.
V mnohých prípadoch sa nám však podarilo tieto problémy riešiť a v spolupráci s obyvateľmi marginalizovaných osád a samosprávou aj postupne vyriešiť. Pri svojej práci riešime aj komunálnu hygienu, teda zlepšenie kvality prostredia, v ktorom Rómovia žijú.
V spolupráci so samosprávami, ktoré chápu potrebu zlepšovania kvality života Rómov
v osadách, sa nám podarilo vyviezť veľké množstvo komunálneho odpadu.
Boli sme pri viacerých krízových situáciách po živelných pohromách a požiaroch. Vykonali sme množstvo intervencií v oblasti psychohygieny. Ako je však možné, že toto všetko dosiahli asistenti osvety zdravia, ktorí disponujú vo väčšine prípadov len ukončeným
základným vzdelaním?! Ako je možné, že projekt, ktorí realizujú a už roky dôsledne budujú asi prvýkrát v histórii tzv. zaostalí obyvatelia segregovaných osád je príkladom dobrej
praxe pre viaceré Európske krajiny?!
Na túto ťažkú otázku existuje odpoveď.
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Asistenti osvety zdravia sú neoddeliteľnou súčasťou projektu a podieľajú sa na jeho zmenách. Sú to oni, ktorí prinášajú do projektu naozajstné a v praxi uplatniteľné zlepšenia.
A sú to asistenti osvety zdravia, ktorí s týmito ľuďmi cítia a ľudia – ich klienti, im dôverujú.
Áno sú to tí, ktorí prinášajú do rómskych osád nádej, a ktorých slová liečia…
Mgr. Richard Koky, MHA
predseda Riadiaceho výboru jedného zo zakladateľov – Platformy na podporu zdravia
znevýhodnených skupín a Expert pre terén Zdravé komunity, n. o.

IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE

Asistentka osvety zdravia Kvetka Berkyová na návšteve u klientov, Rudňany 2015

Názov: Zdravé komunity, n. o.
Healthy Communities, n. p. o.
Sídlo: Limbová 2, 831 01 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Ferienčíkova 20, 811 08 Bratislava
Kontakt: info@zdravekomunity.sk
Zriaďovatelia: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR)
a
Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS)
Forma hospodárenia: Nezisková organizácia – štátny rozpočet a európske štrukturálne
fondy
IČO: 45744157
Riaditeľ: Mgr. Michal Kubo, štatutárny zástupca
Nezisková organizácia Zdravé komunity, n. o. bola založená Zakladacou listinou dňa
17. 09. 2014. Dňa 01. 10. 2014 bola zapísaná do registra neziskových organizácií, poskytujúcich všeobecne prospešné služby s oficiálnym názvom Zdravé komunity, n. o.
(v anglickom jazyku – Healthy Communities, n. p. o.) IČO – 45744157. Organizáciu registroval Okresný Úrad Bratislava I pod číslom – OVVS-78033/446/2014-NO
Nezisková organizácia Zdravé komunity n. o. na základe štatútu poskytuje všeobecne
prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva s cieľom zvýšenia vedomostnej úrovne, zručností, osvety a ochrany
zdravia obyvateľstva.
Hlavným cieľom neziskovej organizácie je naďalej systematizovať program osvety
zdravia v znevýhodnených komunitách na celom území SR prostredníctvom implementácie Národného projektu Zdravé komunity, podporiť využitie ľudských zdrojov priamo
z prostredia segregovaných osád a zvýšiť ich zamestnanosť.

8 ZDRAVÉ KOMUNITY _ výročná správa za rok 2015

9

Zakladajúcimi členmi organizácie Zdravé komunity, n. o. sú Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR) a Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS)
PPZZS je záujmovým združením právnických osôb založeným podľa ustanovenia § 20f
a nasl. občianskeho zákonníka, združuje viaceré subjekty mimovládneho, štátneho aj
súkromného sektora, ktoré sa venujú problematike zdravia znevýhodnených skupín na
Slovensku. V Platforme sú zúčastnení zástupcovia Asociácie pre kultúru, vzdelávanie
a komunikáciu (ACEC), Asociácie terénnych zdravotných asistentov (ATZA), Nadácie
otvorenej spoločnosti (OSF), Slovenskej spoločnosti všeobecných lekárov, Kancelárie
Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku, Úradu splnomocnenca vlády SR pre
rómske komunity, Úradu verejného zdravotníctva, Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny (MPSVaR), Ministerstva zdravotníctva, Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby, Union zdravotnej poisťovne a GlaxoSmithKline.
Predmetom činnosti PPZZS sú aktivity smerujúce k vytvoreniu komplexného modelu
podpory zdravia znevýhodnených skupín, prioritne obyvateľov vylúčených – segregovaných rómskych osád a to najmä aktivity vzdelávacie, výskumné a propagačné, zamerané
na ochranu a podporu zdravia, podporu vzdelávania a osvetových činností, podporu výskumnej činnosti a jej výstupov, propagáciu a osvetu.
Nezisková organizácia Zdravé komunity vznikla ako model riešenia, ktorý efektívne
a aktívne spája viacero organizácií pre dosiahnutie spoločného cieľa, ktorým je zlepšenie
zdravia znevýhodnených skupín a je sociálnou inováciou v prístupe k tejto oblasti. Spojenie ústredného orgánu štátnej správy, ako kompetenčne zodpovedného subjektu a mimovládnej organizácie, ktorá disponuje v teréne dlhoročne overeným know-how, je jedným z unikátnych a inovatívnych prvkov neziskovej organizácie Zdravé komunity. Úlohou
organizácií v nej zastúpených je dohliadať na to, aby sa poslanie Zdravých komunít neodchýlilo od stanoveného cieľa.
Najvyšším orgánom neziskovej organizácie Zdravé komunity, n. o. je Správna rada, kontrolným orgánom je Dozorná rada a štatutárnym zástupcom je riaditeľ.
Správna rada:
Mgr. Ivan Poprocký, predseda
MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA, členka
Mgr. Ľubomíra Slušná-Franz, členka
Dozorná rada:
PhDr. Michal Vašečka, PhD., predseda (od 24. 6. 2015)
Ing. Anton Marcinčin, PhD., predseda (od 1. 10. 2014 do 24. 6. 2015)
Mgr. Edmund Škorvaga, člen
Mgr. Barbora Vávrová, členka
Riaditeľ (štatutárny zástupca):
Mgr. Michal Kubo
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA A PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE

riaditeľ
personalistka

mzdár

expert pre terén

expert metodik

účtovníčka

odborné asistentky (2)

manažér/ka pre
monitorovanie
a publicitu

koordinátori/ky asistentov osvety zdravia (23)
asistenti osvety zdravia (234)

Expert pre terén: Mgr. Richard Koky
Expert metodik: Ing. Tomáš Tahy /
RNDr. Zuzana Pálošová PhD. (1. 10. 2014 – 30. 6. 2015)
Odborné asistentky: Mgr. Eva Zaujecová
Mgr. Helena Werle
Účtovníčka: Mgr. Lucia Bláhová
Mzdár: Ing. Milan Križan
Personalistka: Petra Hiadlovská
Manažér pre monitorovanie a publicitu: Ľuboslava Riapošová, MA
Mgr. Rudolf Sivý (15. 3. – 30. 9. 2015)
Koordinátori asistentov osvety zdravia (za menom nasleduje spádová oblasť)
Milan Adam (Michalovce), Zoltán Batka (Veľké Kapušany), Adrián Berky (Veľký Krtíš),
Lenka Bužová (Snina), Albín Cina (Bardejov), Peter Červeňák (Revúca), Anna Dunková
(Stará Ľubovňa), Stanislava Guzi (Humenné), Mariana Holubová (Vranov nad Topľou),
Peter Hronec (Rimavská Sobota), Alžbeta Illéšová (Fiľakovo), Peter Kašperek (Gelnica),
Dana Kotlárová (Košice), Eugen Miľo (Trebišov), Lenka Nazarejová (Sabinov), Mária Nazarejová (Prešov), Jozef Pišta (Zvolen), Sidónia Pištová (Spišská Nová Ves), Šimon Pokoš (Poprad), Ondrej Pompa (Kežmarok), Július Rusnák (Rožňava), Rudolf Rusňák (Košice-okolie),
Tomáš Sivák (Svidník).
Asistenti osvety zdravia (za menom nasleduje obec / lokalita)
Barbora Bačová (Stráne pod Tatrami), Soňa Bajuszová (Medzev), Andrea Bálintová (Fiľakovské Kováče / Holiša), Igor Balog (Žbince), Mikuláš Balog (Čierna nad Tisov), Darina Balogová (Mirkovce), Gréta Balogová (Vtáčkovce), Ingrida Balogová (Veľké Dravce),
Jolana Balogová (Slavkovce), Priška Balogová (Kráľovský Chlmec), Viera Balogová (Hermanovce), Dominik Bartoš (Muránska Dlhá Lúka), Marek Bartoš (Bušince), Veronika
Bartošová (Šumiac), Alexander Batka (Kapušianske Kľačany), Daniela Batková (Veľké Kapušany), Renáta Behárová (Arnutovce / Spišské Tomášovce), Ľubica Belaiová (Zvolen),
Magdaléna Beláková (Pavlovce nad Uhom), Martina Bendíková (Svinia), Oľga Bendíková (Fričovce), Ján Beňo (Sobrance), Ľudmila Berkiová (Veľká nad Ipľom), Nina Berkiová
(Husiná), Ivana Berkyová (Zvolenská Slatina), Kvetoslava Berkyová (Rudňany / Poráč),
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Marieta Berkyová (Radzovce), Miroslava Berkyová (Banská Štiavnica / Hodruša Hámre),
Valéria Berkyová (Divín / Ružiná), Marcela Berkyová (Panické Dravce), Natália Berkyová (Trenč), Renáta Bilá (Malcov / Hrabské), Beáta Billá (Gerlachov / Snakov), Marek Bilý
(Lenartov), Tibor Bilý (Úbrež), Margaréta Bimbová (Žehňa), Zlata Botošová (Lučenec),
Blažena Brandová (Poltár), Lenka Brenkáčová (Medzilaborce), Mário Bučko (Banská
Bystrica), Peter Budi (Strážske / Lesné), Ján Cina (Krásny Brod), Viera Čechová (Lukov),
Agáta Čechová (Nižný Tvarožec), Monika Červeňáková (Dobšiná), Vojtech Čonka (Vítkovce / Chrasť nad Hornádom), Nikola Daňková (Družstevná pri Hornáde), Peter Danyi
(Biskupice), Valéria Danyiová (Belina), Karina Deáková (Košice – Ťahanovce), Katarína
Demeterová (Brekov), Jarmila Dinisová (Pečovská Nová Ves), Eva Doktorová (Prešov-Stará Teheľňa), Darina Dudiová (Slovenská Volová), Emília Dudiová (Dlhé nad Cirochou),
Vlasta Dudová (Sabinov / Ražňany), Viera Dunková (Hniezdne), Adriana Durdoňová (Šarišská Poruba), Robert Dužda (Miľpoš), Terézia Duždová(Ostrovany),Roman Dzúrikv (Jasov), Renáta Faková (Sokoľany), Alena Feketeová (Spišské Bystré), František Ferenc (Doľany – Roškovce), Gejza Ferenc (Zbudské Dlhé), Erika Ferencová (Zámutov), Ivana Ferencová (Vechec), Jana Ferencová (Vranov nad Topľou-mesto), Kamila Ferková (Michalovce),
Slávka Ferková (Malý Slivník), Tatiana Ferková (Rejdová), Jana Fízerová (Brezno), Anna Gáborová (Holumnica / Toporec), Gizela Gáborová (Veľká Lomnica), Ivana Galdunová (Rankovce), Radomíra Gažíková (Krížová Ves), Mária Gažíková (Krížová Ves), Valéria Giňová
(Svinia), Alena Godlová (Chmiňany), Iveta Goroľová (Stropkov), Mária Goroľová (Karná),
Marcel Greško (Bzovík), Renáta Grondzárová (Snina), Erika Grundzová (Marhaň), Lenka
Grundzová (Kružlová), Jozef Gurguľ (Iňačovce), Silvia Gyetvaiová (Šávoľ), Dana Halušková (Ladomirová), Erika Harvanová (Telgárt), Marianna Holubová (Kamenica nad Cirochou), Helena Horáková (Krišovská Liesková), Dávid Horváth (Chminianske Jakubovany),
Ivan Horváth (Gelnica), Peter Horváth (Lastovce / Hrčeľ), Radovan Horváth (Nálepkovo), Vojtech Horváth (Košice-Luník IX), Vojtech Horváth (Zemplínske Kopčany), Eva Horváthová (Hranovnica), Jana Horváthová (Jurské), Nikoleta Horváthová (Jelšava), Zuzana
Horváthová (Seňa), Monika Horváthová (Rimavské Jánovce), Laura Horváthová (Čakanovce pri Košiciach), Tatiana Husárová (Červenica), Tomáš Hušo (Ondavské Matiašovce),
Kvetoslava Chromá (Nižný Hrabovec / Kučín, okr. Vranov n. T.), Ladislav Ikri (Sirk), Tatiana Jarková (Čičava), Silvia Jaslová (Chminianske Jakubovany), Anna Kačová (Bijacovce),
Anna Kalejová (Jarovnice), Jana Kaľová (Sveržov), Adriana Kančiová (Šamudovce), Anna
Karalová (Zborov), Mária Karalová (Krajná Bystrá), Mária Kiňová (Hanušovce nad Topľou), Silvia Klempárová (Drienovec), Adrián Knapek (Veľký Krtíš), Eva Kočková (Levoča),
Estera Kokényová (Šíd), Július Koky (Svit), Peter Koky (Smižany), Jana Kokyová (Batizovce), Mária Kotlárová (Hencovce), Patrik Kováč (Kosihovce), Eva Kováčová (Zvolen), Marika Kováčová (Litava), Marta Kováčová (Čelovce), Regina Kováčová (Hrušov), Lenka Kováčová (Cerovo), Božena Krištová (Sečovská Polianka), Andrea Kroková (Hlinné), Marián
Kroščen (Vydrník), Helena Kroščenová (Bystrany), Valéria Kroščenová (Letanovce), Marcela Kroščenová (Lomnička), Angelika Kudráčová (Sečovce), Dana Kurečajová (Giraltovce), Iveta Lacková (Spišský Štiavnik), Helena Lalíková (Roštár), Katarína Lázárová (Čakanovce), Oľga Lazóková (Košice-Luník IX), Yveta Macušková (Poša), Janette Mačová (Varhaňovce), Dušan Makula (Rožkovany), Tatiana Makulová (Malčice / Kačanov), Stanislav
Maťok (Boliarov), Ladislav Mazár (Nacina Ves), Ján Miker (Trhovište), Marek Miker (Laškovce), Gréta Mikerová (Svidník), Renáta Miklošová (Dolná Ždaňa), Irena Miková (Petrová), Mária Miková (Bardejov – Poštárka), Erika Milková (Rožňava), Mária Mirgová (Kolačkov), Viera Mirgová (Výborná), Zdenka Mirgová (Rakúsy), Dana Mirgová (Rakúsy),
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Veronika Mirgová (Podhorany), Mária Mišalková (Lomnička), Monika Mitrová (Ubľa),
Alžbeta Mižigárová (Spišské Vlachy), Agáta Mócová (Veľká Ida), Tomáš Oláh (Klenovec), Július Oláh (Fiľakovo), Dáša Oláhová (Krupina), Slávka Olachová (Stakčín), Simona
Oračková (Jakubany), Adriana Ovšáková (Čaklov), Gabriel Pačaj (Vikartovce), Anna Pačajová (Liptovská Teplička), Anna Pačajová (Ihľany), Marián Pačan (Žehra), Renáta Paločayová (Jánovce), Anna Pavelicová (Bystré), Marián Pecha (Markušovce / Teplička), Marián Pecha (Kecerovce), Mária Peštová (Vrbov), Mária Petíková (Prešov-Stará Teheľňa),
Jana Pintérová (Drahňov), Dáša Pištová (Kežmarok), Viera Pokošová (Vaľkovňa), Katarína Poľaková (Leles), Milan Polhoš (Veľká Lomnica), Lenka Polhošová (Huncovce), Milan Pollák (Krompachy), Helena Pompová (Malý Slavkov), Monika Popušová (Jarovnice), Katarína Porčogošová (Stará Ľubovňa), Mária Potová (Beniakovce), Alexandra Pulková (Bačkov / Parchovany), Alena Pustajová (Čierny Balog), Silvia Pusztaiová (Tornaľa),
Jozef Rácz (Hodejov / Gortva),Viera Roháčová (Vranov nad Topľou), Dávid Rybár (Moldava nad Bodvou), Denisa Rybárová (Turňa nad Bodvou), Jana Sendreiová (Kokava nad.
Rimavicou), Eva Sikoraiová (Žiar nad Hronom), Jana Siváková (Cigeľka), Jarmila Slepčíková (Košické Oľšany), Jozef Sliško (Blatné Remety), Ivana Sušilová (Revúca), Gyöngyi
Szajkóová (Rimavská Sobota), František Szendrei (Hnúšťa), Marián Šariška (Mníšek nad
Hnilcom / Švedlár), Milan Šarišský (Ľubica), Monika Ščuková (Hrabušice), Daniela Šeďová (Važec), Zuzana Šenitková (Lipany), Anna Šestáková (Soľ / Jastrabie nad Topľou), Lucia Šiváková (Kurov), Agnesa Škopová (Spišská Nová Ves), Daša Šmatárová (Banské),
Angelika Šofránková (Širkovce), Júlia Štecová (Lesíček / Tuhrina), Katarína Tamášová (Gemerská Ves), Zdena Tippanová (Kamenná Poruba), Anna Tokárová (Sačurov), Jana Tokárová (Humenné), Jana Tokárová (Vrbnica), Iveta Tóthová (Jelšovec), Beáta Tóthová (Lučenec – Opatová), Stanislava Vlačuhová (Detva), Mária Varechová (Medzilaborce), Dáša
Vargová (Čičarovce), Lucia Vargová (Čičarovce), Miroslav Viola (Pašková), Ján Zajac (Trebišov), Vladimír Zajac (Trebišov), Milota Záslavová (Banská Bystrica), Monika Žigová
(Krásnohorské Podhradie), Renáta Žoltáková (Raslavice)

POČET ZAMESTNANCOV A ICH ŠTRUKTÚRA
Celkový počet zamestnancov k 1. 1. 2015: 185
Počet asistentov osvety zdravia (AOZ) k 1. 1. 2015: 161
Počet koordinátorov: k 1. 1. 2015: 17
Počet zamestnancov ústredia k 1. 1. 2015: 7
Celkový počet zamestnancov k 31. 12. 2015: 267
Počet AOZ k 31. 12. 2015: 234
Počet koordinátorov k 31. 12. 2015: 23
Počet zamestnancov ústredia k 31. 12. 2015: 10
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Váženie novorodenca – Martina Bendíková
a Valéria Giňová, Svinia (2015) ↖
Osvetové aktivity na škole s Ivetou Goroľovou,
Stropkov (2015) ↑↑
Meranie tlaku – Marián Pecha, Markušovce (2015) ↑
Návšteva u klienta – Barbora Bačová,
Stráne pod Tatrami (2015) ←
Osvetové aktivity na školách – Jozef Sliško (vľavo),
Tibor Bílý (vpravo) 2015 ↓

Osvetové aktivity s deťmi – asistentka
osvety zdravia Renáta Faková
(Sokoľany, 2015) ↑↑
Ošetrenie drobného poranenia – Tibor Bílý,
Úbrež (2015) ↑
Koordinátorka oblasti Prešov Mária
Nazarejová po vážení novorodenca (2015) ↗
Božena Krištová pri ukážke prvej pomoci,
2015 →
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Asociácia terénnych zdravotných asistentov (ATZA), Slovenská spoločnosť všeobecného
lekárstva pre dospelých, kancelária WHO na Slovensku, MZ SR, Úrad splnomocnenca
vlády SR pre rómske komunity, Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby a ďalší.
Vďaka iniciatíve viacerých subjektov z mimovládneho, štátneho aj súkromného sektora
združených v PPZZS a finančnej podpore z viacerých zdrojov (Ministerstvo vnútra, Ministerstvo financií, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny) sa podarilo 7. októbra
2013 zahájiť realizáciu projektu Zdravé komunity na celoslovenskej úrovni. Tým sa začalo na Slovensku aplikovať systémové riešenie zdravotnej osvety v prostredí segregovaných rómskych komunít.

H I S TÓ R I A O RGA N I Z ÁC I E A PROJEKTU ZDRAVÉ KOMUNITY
Historické základy projektu na Slovensku položila mimovládna organizácia Asociácia pre
kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) v roku 2003, kedy začala v 11 segregovaných
osadách realizovať pilotný projekt osvety zdravia a realizuje ho dodnes. Počet zapojených lokalít ako aj ľudských zdrojov rokmi narastal a až do roku 2013 bol najrozsiahlejším a najdlhšie realizovaným projektom na Slovensku zameraným na zlepšenie zdravia
rómskej populácie a osvetu v oblasti zdravotnej starostlivosti obyvateľov segregovaných rómskych osád. V priebehu desiatich rokov sa optimalizovala a rozvíjala forma realizácie, organizačná štruktúra, hľadali sa vhodné nástroje, zdokonaľovali sa vzdelávacie
programy (akreditované Ministerstvom školstva SR). Základným a nosným prvkom, ktorý sa v praxi osvedčil, je zamestnávanie ľudí zo segregovaných osád, prevažne so základným vzdelaním, ktorí sú na výkon svojej práce pripravovaní formou vzdelávacích programov, špecificky zohľadňujúcich podmienky výkonu práce a potreby terénu. Asistenti
osvety zdravia – obyvatelia komunity, v ktorej pracujú – disponujú znalosťou miestneho
prostredia (každá osada je špecifická), ovládajú jazyk komunity, pomery, vzťahy, zvyky
a ďalšie špecifiká, ktoré sú podmienkou pre realizáciu projektu v danom prostredí. Projekt bol v rokoch 2003 – 2013 financovaný zo súkromných zdrojov, čo umožňovalo jeho
flexibilitu v implementácii funkčných procesov pri hľadaní optimálneho modelu realizácie.
Zdravé komunity realizované ACEC a ich výsledky sa od roku 2005 dostali do pozornosti domácich aj medzinárodných organizácií (publikovanie Prípadovej štúdie o projekte ako
príklad dobrej praxe v zborníku Svetovej zdravotníckej organizácie – WHO, v roku 2010).

Dňa 1. 10. 2014 vzniká partnerstvo so štátom vo forme založenia neziskovej organizácie Zdravé komunity, n. o., ktorej zakladatelia sú spoločne Ministerstvo zdravotníctva
SR a Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín. Organizácia vznikla so zámerom realizovať spoločne národný projekt. Od 1. 10. 2014 do 31. 12. 2015 organizácia
Zdravé komunity, n. o. implementovala národný projekt Zdravé komunity financovaný
z prostriedkov EÚ (Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia).
Hlavným cieľom organizácie prostredníctvom národného projektu Zdravé komunity je
podpora zdravia znevýhodnených skupín – obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít a ďalších znevýhodnených prostredníctvom zvyšovania informovanosti a zdravotnej osvety.
Národný projekt, ktorý organizácia realizuje, je výnimočný v slovenskom i v európskom
kontexte svojou prepracovanou, opakovane testovanou a vylepšovanou metodológiou,
ktorá reflektuje najnovšie poznatky prístupu k marginalizovaným skupinám, zohľadňuje špecifiká SR a ktorá bola dotváraná participatívnou metódou samotnými asistentmi
osvety zdravia a koordinátormi.
Projekt Zdravé komunity zúročuje viac ako desaťročné skúsenosti s realizáciou aktivít
v oblasti zdravia znevýhodnených skupín. Projekt sa uskutočňuje v súlade s najkomplexnejším strategickým materiálom Vlády SR s cieľom zlepšenia životnej situácie vylúčených Rómov na Slovensku v oblasti zdravia – Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku
2020, plní jeho globálny cieľ a všetky čiastkové ciele.

Do budovania projektu Zdravé komunity boli za viac ako desať rokov jeho realizácie vložené značné fiančné prostriedky a ľudské úsilie. Projekt predstavuje mimoriadny sociálny aj kultúrny kapitál.

Projekt tiež nadväzuje na medzinárodné východiskové strategické dokumenty EÚ (Európa 2020 – Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu; Odporúčania Rady Európskej únie; atď.)

V rokoch 2003 – 2013 bol financovaný výhradne zo súkromných zdrojov, čo umožňovalo jeho flexibilitu v implementácii funkčných procesov pri hľadaní optimálneho modelu
realizácie. V rokoch 2013 – 2014 bol projekt financovaný zo štátneho rozpočtu vo výške
1 486 713,31 €, v rokoch 2014 – 2015 sumou 2 578 190,08 € z prostriedkov EÚ, prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu.

Cieľovou skupinou aktivít organizácie Zdravé komunity, n. o. sú:
• obyvatelia rómskych komunít, ktorí sú sociálne vylúčení alebo ohrození sociálnym
vylúčením a ktorí budú užívateľmi služieb poskytovaných asistentmi osvety zdravia
v jednotlivých lokalitách,
• dôchodcovia, chudobní, osamelí, drogovo závislí, bezdomovci a všetky ďalšie, akýmkoľvek spôsobom (ekonomicky, sociálne, zdravotne) znevýhodnené skupiny obyvateľstva

Dynamický impulz táto aktivita získala v roku 2012, keď (ACEC) iniciovala vznik Platformy na podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS), do ktorej sa aktívne zapojili

»Prostredníctvom činností našich zamestnancov
pomáhame všetkým, ktorí našu pomoc potrebujú
(bez ohľadu na národnosť a etnickú príslušnosť)«
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Účastníci vzdelávania kurzu prvej pomoci pod vedením Mgr. Margity Vernarcovej
a Mgr. Arpáda Esztergályosa z Operačného strediska záchrannej zdravotnej
služby – skupiny Kežmarok, Poprad, Spišská Nová Ves, Gelnica (Poprad 2015)

zdravotnej osvety vykonávajúceho osvetové činnosti priamo v teréne. Realizáciou takéhoto typu programu (prostredníctvom národného projektu Zdravé komunity), ktorý je dlhoročne overený v praxi, sa zúročuje a rozvíja potenciál ľudských zdrojov pod inštitucionálnou záštitou neziskovej organizácie.
Vzhľadom na komplexnosť príčin súčasnej zlej situácie je poslaním organizácie efektívne využívať všetky kľúčové nástroje – vzdelávanie a zamestnanosť, inovovať ich pre potreby praxe, komplexne ich rozvíjať, stavať na ľudských zdrojoch a podporovať ich, vytvárať aktívnych lídrov a všetky tieto činnosti smerovať k hlavnému cieľu – zlepšovaniu
zdravotnej situácie znevýhodnených skupín na Slovensku.

P O S L A N I E A S T R E D N O D O BÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE
Nezisková organizácia na základe štatútu poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva s cieľom zvýšenia vedomostnej úrovne, zručnosti, osvety a ochrany zdravia obyvateľstva prostredníctvom
• organizovania seminárov, školení kurzov, besied, osvetových podujatí,
• organizovania prezentácií a stretnutí
a ďalších služieb v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných
služieb so zameraním na informačné služby s cieľom zvýšenia informovanosti a zdravotnej osvety:
• analýzy, rozbory, prieskumy,
• príprava, spracovanie a realizácia projektov,
• poskytovanie informácií aj prostredníctvom internetu a drobných tlačovín.
Zdravotný stav obyvateľov rómskych osád je v porovnaní s majoritou podľa domácich aj
zahraničných odborníkov dlhodobo veľmi zlý. Podľa viacerých správ o zdravotnej situácii
Rómov žijúcich vo vylúčených komunitách je možné usudzovať, že je rozdiel medzi zdravotným stavom tejto časti obyvateľstva a obyvateľmi majoritnej spoločnosti z objektívneho aj subjektívneho hľadiska. Medzi hlavné faktory horšieho zdravotného stavu rómskeho
obyvateľstva v marginalizovaných komunitách sa považujú nízka úroveň zdravotného
povedomia, znížený štandard osobnej a komunálnej hygieny v dôsledku nedostatočnej
infraštruktúry a nedostatočného prístupu k pitnej vode. Ďalším faktorom je nedostatočná
výživa a dôsledkom chudoby aj znížená reálna dostupnosť k zdravotnej starostlivosti z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov potrebných na cestovanie do zdravotníckych
zariadení, hlavne ak sú v inej obci. Viaceré štúdie poukazujú na vyššiu perinatálnu a dojčeneckú úmrtnosť a tiež výrazne kratšiu priemernú dĺžku života oproti majoritnej populácii.
Organizácia Zdravé komunity, n. o. vznikla s cieľom zabezpečiť stabilnú implementáciu
systematického a dlhodobo udržateľného riešenia.
Na základe našich aj medzinárodných skúseností, eliminácia vzniku epidemických ochorení a efektívna prevencia pred ich šírením je dosiahnuteľná len prostredníctvom dlhodobého a systematického programu podpory zdravia, ktorý je založený na práci asistenta
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Prostredníctvom aktívnej spolupráce, výmeny informácií a praktických skúseností s ďalšími partnermi a inštitúciami je cieľom organizácie byť významnou súčasťou pri integračnom snažení štátnych politík v symbióze s mimovládnym sektorom.
Najvýznamnejším strednodobým cieľom organizácie je vo vzájomnej spolupráci zabezpečiť
plynulý prechod financovania národného projektu z programového obdobia 2007 – 2013
(skončilo k 31. 12. 2015) na nové programové obdobie 2014 – 2020 a to tak, aby v priebehu roku 2016 bez prerušenia pokračovali všetky aktivity systematického programu
zdravia pre znevýhodnené skupiny obyvateľov. Iba stabilitou je možné dosiahnuť koncepčné riešenia.
Na základe dlhoročných skúseností zakladajúcich subjektov organizácie – Platformy na
podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS) a Ministerstva zdravotníctva SR, má
organizácia za cieľ pokračovať v realizácii programu a jeho dlhodobo udržateľnom rozvoji.
Nástrojmi rozvoja budú komplexná expertná evaluácia činností s cieľom zvýšiť efektivitu
pozitívnych dopadov našich činností a tiež kontinuálneho rozvíjania potenciálu zamestnancov prostredníctvom pravidelného vzdelávania. Ambicióznym cieľom našej organizácie,
ktorá spolupracuje s viacerými zahraničnými partnermi (Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko),
je stať sa medzinárodným lídrom v riešení problematiky zdravia znevýhodnených komunít, modelovým príkladom aj pre ďalšie iniciatívy v iných oblastiach v členských krajinách
EÚ (vrátane SR) a ďalej rozvíjať svoj potenciál prostredníctvom výmeny skúseností s partnermi.
Spolupráca so štátnym sektorom predstavuje potenciál vplývať na legislatívne zmeny
vzhľadom na potreby cieľovej skupiny a má preukázateľné predpoklady na sieťovanie
a následné uplatňovanie fungujúcich riešení zdola nahor.
Ďalší strednodobý cieľ organizácie je napĺňanie hlavného cieľa Stratégie SR pre integráciu
Rómov do roku 2020, ktorým Slovenská republika plní odporúčania Rady Európy o účinných opatreniach pre integráciu Rómov v členských štátoch – konkrétne „podpora znevýhodnených skupín k prístupu k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu, vrátane
preventívnej zdravotnej starostlivosti a zdravotníckej osvety a znížiť rozdiel v zdravotnom stave medzi Rómami a väčšinovou populáciou.“
Aktivity organizácie prostredníctvom realizácie národného projektu napĺňajú nasledovné ciele vyššie uvedenej Stratégie SR:
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• Zlepšiť a skvalitniť hygienu v osadách a mestských koncentráciách
• Zmonitorovať stav znečistenia a riziko bývania v lokalitách nachádzajúcich sa na starých environmentálnych záťažiach
• Zabezpečiť dostupnosť a kvalitu pitnej vody
• Zabezpečiť dostupnosť využívania služieb zdravotnej starostlivosti, zlepšiť reálnu dostupnosť prostredníctvom odstraňovania prekážok (geografických a finančných),
vytvoriť program minimálnej dentálnej starostlivosti a zlepšiť komunikáciu medzi príslušníkmi MRK a zdravotníckymi pracovníkmi pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti s potenciálnym dosahom na zlepšenie poskytovania zdravotnej starostlivosti
v komunitách.
• Znížiť výskyt infekčných ochorení prostredníctvom zvýšenia osvety a zvýšenia podielu
počtu osôb, ktoré sa podrobia preventívnemu očkovaniu, s cieľom znížiť rozdiely medzi
príslušníkmi marginalizovaných rómskych komunít a väčšinovej populácie.
• Zvýšiť povedomie o výchove k rodičovstvu, reprodukčnému zdraviu, materstvu a starostlivosti o dieťa, realizovať osvetové komplexné nestereotypné aktivity zamerané
na zvyšovanie informovanosti o sexuálnom a reprodukčnom správaní pre ženy a mužov z MRK (vrátane kampaní na zvýšenie a skvalitnenie informovanosti o používaní moderných metód antikoncepcie) a zabezpečovať nediskriminačný, kvalitný a slobodný
prístup pre príslušníčky a príslušníkov MRK k moderným antikoncepčným metódam
a k službám sexuálneho a reprodukčného zdravia, založeným na dobrovoľnosti a princípoch informovaného rozhodovania a súhlasu.
• Realizovať osvetové aktivity zamerané na prevenciu drogových závislostí a sociálnopatologických javov, vrátane násilia páchaného na ženách a domáceho násilia sexuálneho zneužívania a obchodovania s ľuďmi a zvýšiť informovanosť vytvorením podmienok pre špecializovanú poradenskú činnosť so zameraním na elimináciu a prevenciu
násilia páchaného na ženách a domáceho násilia, podporu zdravia, prevenciu ochorení a zdravého životného štýlu.
• Stabilizovať, optimalizovať a rozšíriť sieť komunitných pracovníkov v oblasti zdravotnej
výchovy a vytvárať podmienky pre zamestnávanie Rómov a zároveň realizovať a vyhodnotiť pilotný projekt komunitných pracovníkov v oblasti zdravotnej výchovy do
nemocničných zariadení, s cieľom pripravovať pacientov a pacientky z MRK, hlavne
na gynekologicko-pôrodníckych a pediatrických oddeleniach na pobyt v zdravotníckom
zariadení, komunikáciu so zdravotným personálom, ako aj s ostatnými pacientmi, resp.
návštevníkmi.

STREDNODOBÉ CIELE ORGANIZÁCIE A PROJEKTU

A K É S Ú C I E L E N P Z D R AV É KO M U N I T Y ?
zvýšenie životnej úrovne a zdravia
obyvateľov osád a znevýhodnených komunít
redukcia výskytu civilizačných ochorení:
obezita, kardiovaskulárne ochorenia,
diabetes mellitus
zlepšenie verejného zdravia:
prevencia, očkovanie,
hygiena, závislosti
komplexný terénny
zdravotný a sociálny
servis

(zdroj: MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA, hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo, členka
Správnej rady Zdravé komunity, n. o., 2015)

Návšteva klienta – asistent osvety zdravia Marián Pecha, Markušovce (2015)

Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 bola predložená
Úradom splnomocnenca Vlády SR pre rómske komunity a reaguje na potrebu riešiť
výzvy spojené so sociálnym a spoločenským začleňovaním rómskej komunity do spoločnosti i na úrovni EÚ.
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• spolupráca so školami a osveta na školách
• spolupráca s orgánmi a inštitúciami štátnej správy a miestnej samosprávy a sprostredkovanie komunikácie s klientmi
• osveta o infekčných ochoreniach a ich prevencii; osveta zameraná na osobnú hygienu klientov
• organizácia osvetových podujatí pre verejnosť (napr.: Svetový deň zdravia, Deň vody,
Deň Rómov a iné)

PREHĽAD ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁRNOM ROKU 2015
Hlavnou a dominantnou činnosťou neziskovej organizácie je implementácia národného
projektu Zdravé komunity, ktorý realizuje svoje aktivity v oblasti osvety zdravia pre znevýhodnené skupiny na území Slovenska.
Hlavnou aktivitou Národného projektu je podpora zdravia, osveta, spolupráca s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a verejného zdravotníctva, zber údajov a výmena informácií.
Kľúčovými pre dosiahnutie cieľa sú každodenné aktivity Asistentov zdravotnej osvety
a ich koordinátorov.

ČINNOSTI ASISTENTOV OSVETY ZDRAVIA (AOZ) V ROKU 2015
• šírenie elementárnej zdravotnej osvety v znevýhodnenej rómskej komunite v segregovaných a separovaných rómskych osídleniach a lokalitách
• komunikácia medzi obyvateľmi rómskych osídlení a lokalít a zdravotníckymi pracovníkmi, verejnými zdravotníkmi a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti
• podpora zvyšovania zodpovednosti členov komunity za vlastné zdravie
• podpora prístupu komunity k zdravotnej starostlivosti: informovanie o prevencii,
poskytovaní zdravotnej starostlivosti a zdravotného poistenia a o právach pacienta a poistenca
• spolupráca s lekármi, zdravotnými pracovníkmi, lekárnikmi, a pomocnými profesiami
• pozývanie, objednávanie a odprevádzanie klientov na zdravotné prehliadky
• pozývanie, objednávanie a odprevádzanie klientov na očkovanie a osveta o potrebe
očkovania
• spolupráca pri identifikovaní rizikových faktorov a potrieb súvisiacich so zdravím komunity
• spolupráca pri výmene informácií a skúseností s terénnymi sociálnymi pracovníkmi
a tiež s rómskymi asistentmi učiteľa a mimovládnymi organizáciami zameranými na
pomoc rómskym komunitám a s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
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Činnosti AOZ sú rozmanité a môžu sa značne líšiť v závislosti od konkrétnych demografických odlišností alebo epidemiologickej situácie v jednotlivých oblastiach. V lokalitách
s vysokou pôrodnosťou mladistvých dievčat sa AOZ viac zamerali na sexuálne poradenstvo, plánované rodičovstvo, osvetu o potrebe pravidelných gynekologických prehliadok, návštevy rodičiek po pôrode, pozývanie do novorodeneckej a detskej poradne, atď.
V lokalitách s výskytom infekčných ochorení AOZ spolupracovali s orgánmi verejného
zdravotníctva pri šírení osvety o špecifikách priebehu a prenosu jednotlivých ochorení
(najčastejšie sa jednalo o pedikulózu, hepatitídu typu A, mumps a svrab). Vyskytli sa však
aj prípady hroziacich epidémií, kde AOZ identifikovali zdroj nákazy, resp. pacientov, a dokázali ich presvedčiť o potrebe ich hospitalizácie alebo liečby, a tým efektívne predišli šíreniu ochorenia.
AOZ sa v mnohých prípadoch zamerali aj na osvetu o hygiene prostredia a environmentálne faktory ovplyvňujúce zdravie obyvateľov lokalít. Odoberali vzorky vody a pôdy,
ktoré následne odniesli príslušným ústavom na rozbor. V niekoľkých prípadoch AOZ
a koordinátori zorganizovali upratovanie osád a vývoz odpadu, či sprístupnenie alebo
vyčistenie zdrojov pitnej vody.
V krízových situáciách – napríklad pri požiaroch alebo povodniach, asistenti poskytovali
nielen materiálnu pomoc v podobe charitatívnych zbierok, ale aj psychologickú pomoc
a podporu postihnutým rodinám.
Asistenti majú veľkú chuť dopĺňať si svoje znalosti a vzdelanie. Mnohým činnostiam
zlepšujúcim zdravie svojich klientov sa venujú aj mimo pracovnej doby, pretože ich práca sa stala ich poslaním.

ČINNOSTI KOORDINÁTOROV V ROKU 2015
• príprava a zabezpečenie realizácie programu podpory zdravia v znevýhodnených rómskych komunitách
• dohľad, náplň a kontrola výkonu práce a plnenia úloh AOZ
• komunikácia medzi obyvateľmi segregovaných a separovaných rómskych osídlení
a lokalít s lekármi a zdravotníckym personálom.
• šírenie elementárnej zdravotnej osvety v komunite, v spolupráci s AOZ
• informovanie komunity o prevencii, poskytovaní zdravotnej starostlivosti, zdravotnom poistení a o právach pacienta
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• pravidelné sledovanie komunity – zisťovaním informácií o situácii v komunite a zberom dát (prieskumy zdravotného uvedomenia)
• priebežné hodnotenie efektivity programu
• spolupráca pri výmene informácií a skúseností s terénnymi sociálnymi pracovníkmi
a tiež s rómskymi asistentmi učiteľa, s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a mimovládnymi organizáciami zameranými na pomoc znevýhodneným rómskym komunitám
• spolupráca s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
• spolupráca s pracovníkmi ÚVZ pri vykonávaní intervencií v teréne
Okrem pravidelných každodenných a systematických činností v teréne organizácia
v roku 2015 realizovala nasledovné aktivity:

VÝBEROVÉ KONANIA
V dňoch 28. 1. 2015, 6. 3. 2015, 4. 5. 2015 a 10. 9. 2015 sa uskutočnili výberové konania
na pozíciu asistent osvety zdravia a koordinátorov.
Úlohou komisie bolo vybrať vhodných zamestnancov za účelom efektívneho cielenia pomoci. Vzhľadom na to, že ľudské zdroje v teréne sú najdôležitejšou výkonnostnou zložkou a kľúčovým nástrojom projektu, na ich výber ľudských je kladený veľký dôraz.
Členovia výberovej komisie boli zástupcovia Ministerstva zdravotníctva SR, Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Zdravé komunity, n. o., kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny,
Platformy na podporu zdravia znevýhodnených skupín.

ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV (VZDELÁVANIE)
Ľudské zdroje v teréne (asistenti osvety zdravia a koordinátori asistentov osvety zdravia)
sú kľúčovým nástrojom organizácie pre plnenie jej cieľov, rovnako ako cieľov Národného
projektu. Ich cielené budovanie, vzdelávanie, osobnostný a profesionálny rozvoj boli jedným zo špecifických cieľov projektu. Metodicky jednotné vzdelávanie predstavuje mimoriadne dôležitú časť projektu, nakoľko jeho kvalita priamo ovplyvňuje výsledky práce v teréne.
Absolvovanie vzdelávacích aktivít zameraných na prípravu a rozvoj ľudských zdrojov na
vykonávanie zdravotnej osvety v teréne je podmienkou pre nástup asistentov a koordinátorov do pracovného pomeru a na jeho pokračovanie. Ľudské zdroje pre implementáciu projektu v teréne na pozícii asistentov osvety zdravia sú primárne vyberané priamo
spomedzi obyvateľov osád, v ktorých pôsobia. Vzhľadom na túto skutočnosť je nevyhnutné pravidelné vzdelávanie, a to nie len v oblasti zdravotnej starostlivosti a komunikácie,
ale aj v oblasti rozvíjania vedomostí a zručností v práci s rómskou komunitou. Náročná
práca v teréne si vyžaduje kontinuálne vzdelávanie a neustále posilňovanie motivácie.
Cieľom bolo zabezpečiť rozvoj zručností ľudských zdrojov, aby bolo spoľahlivo zabezpečené poskytovanie dostupných, primeraných a kvalitných služieb klientom. Sekundárnou cieľovou skupinou boli zároveň aj marginalizované rómske komunity, ktoré mali
prospech z informácií, kontaktov, vedomostí a zručností zamestnancov nadobudnutých
počas pravidelných školení.
V rámci Národného projektu Zdravé komunity sa v roku 2015 uskutočnilo 24 vzdelávacích aktivít (školení), ktoré spolu pri kumulatívnom počte absolvovalo 1 111 účastníkov.

NÁSTUP NOVÝCH ZAMESTNANCOV
Na základe výberových konaní nastúpilo do zamestnaneckého pomeru nasledovný počet
zamestnancov:
1. 2. 2015
10. 3. 2015
7. 5. 2015
14. 9. 2015

11 zamestnancov
8 zamestnancov
42 zamestnancov
51 zamestnancov
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Kurzy prvej pomoci a pomoci pri nekomplikovanom pôrode.
Mgr. Jozef Minár z Operačného strediska záchrannej zdravotnej
služby, Sidónia Pištová, koordinátorka oblasti Spišská Nová Ves
a asistentka osvety zdravia Radka Gažíková (vpravo)

Tréning asistentov osvety
zdravia a koordinátorov
– zľava Mária Karalová,
Lenka Grundzová, Slavomír
Demeter a Erika Grundzová
(Poprad, 2015) ↑
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PREHĽAD REALIZOVANÝCH ŠKOLENÍ

PREZENTÁCIA ZDRAVÉ KOMUNITY, N. O. A NÁRODNÉHO PROJEKTU
NA SLOVENSKU A V ZAHRANIČÍ (VÝBER)

Realiz o v a n é š k o l e n i a v r á m c i N á r o d n é h o p r o j e k t u Zd r a v é k o m u n i t y ( 2 0 1 5 )
Poradové
číslo

Termín školenia

Miesto školenia

Typ školenia a č. modulu

Vzdelávacia
skupina

1.

13. 4. – 15. 4. 2015

Poprad – Hotel Poprad

Komunitný pracovník 1

E

2.

15. 4. – 17. 4. 2015

Poprad – Hotel Poprad

Komunitný pracovník 1

D

3.

6. 5. – 8. 5. 2015

Poprad – Hotel Poprad

Asistent osvety zdravia 1

F

4.

11. 5. – 13. 5. 2015

Poprad – Hotel Poprad

Komunitný pracovník 4

A

5.

14. 5. – 16. 5. 2015

Prešov – Reštaurácia
Soraya

Komunitný pracovník 4

B

6.

20. 5 – 22. 5. 2015

Michalovce – Hotel
Jazero Vinné

Komunitný pracovník 4

C

7.

1. 6 – 3. 6. 2015

Poprad – Hotel Poprad

Komunitný pracovník 2

D

8.

1. 6 – 3. 6. 2015

Poprad – Hotel Poprad

Komunitný pracovník 2

E

9.

18.6 – 20. 6. 2015

Poprad

Asistent osvety zdravia 2

F

10.

14. 9. – 15. 9. 2015

Poprad – Hotel Poprad

Asistent osvety zdravia 1
(1. časť)

G

11.

16. 9. – 18. 9. 2015

Prešov, Hotel Dukla

Komunitný pracovník 5

B

12.

23. 9. – 25. 9. 2015

Michalovce, Hotel
Energetik

Komunitný pracovník 5

C

13.

24.– 25. 9. 2015

Poprad, Hotel Poprad

Asistent osvety zdravia 1
(2. časť)

G

14.

5. – 7. 10. 2015

Poprad, Hotel Poprad

Komunitný pracovník 5

A

15.

7. 10. – 9. 10. 2015

Poprad, Hotel Poprad

Asistent osvety zdravia 3

F

16.

12. 10. – 14. 10. 2015

Poprad, Hotel Poprad

Komunitný pracovník 3

D

17.

21. 10. – 23. 10. 2015

Poprad, Hotel Poprad

Komunitný pracovník 3

E

18.

26. 10. – 28. 10. 2015 Poprad, Hotel Poprad

Asistent osvety zdravia 2

G

19.

4. 11. – 6. 11. 2015

Poprad, Hotel Poprad

Komunitný pracovník 6

A

20.

9. – 11. 11. 2015

Hotel Roca, Košice

3 obnovovacie kurzy
prvej pomoci

B, C, D, E

21.

11. – 13. 11. 2015

Hotel Roca, Košice

Komunitný pracovník 6

B

22.

12. – 13. 11. 2015

Hotel Poprad, Poprad

2 memorovacie
a precvičovacie kurzy
prvej pomoci

A, D, E

23.

23. 11. – 25. 11. 2015

Michalovce, Hotel
Energetik

Komunitný pracovník 6

C

24.

30. 11. – 2. 12. 2015

Hotel Poprad, Poprad

Asistent osvety zdravia 3

G

Koordinátorka Mariana Holubová s asistentkami
osvety zdravia – oblasť Vranov nad Topľou (2015)
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Február
2015
Zborník Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) – Health Literacy Toolkit
Marec
31. 3. 2015
Prezentácia projektu Zdravé komunity ako príkladu dobrej praxe v rámci projektu Spoločne za lepšie zdravie; Ambasáda Britského kráľovstva, Budapešť (Maďarsko)
Máj
11. 5. 2015 / Návšteva štyroch osád ministrom zdravotníctva SR spojená s tlačovou konferenciou, Markušovce (okres Spišská Nová Ves)
29. 5. 2015 / II. Celoslovenská konferencia Zlepšenie zdravia znevýhodnených komunít;
Poprad
28. 5. 2015 / Ako pomôcť Rómom na Slovensku (moderovaná diskusia); Prešov
September
2. – 3. 9. 2015 / 6. Výročná konferencia Európskej aliancie pre verejné zdravie /EPHA/,
Brusel (Belgicko)
30. 9. 2015 / Stretnutie EK a zástupcov občianskej spoločnosti, medzinárodných organizácií a akademických inštitúcií; Brusel (Belgicko)
Október
23. 10. 2015 / Celoeurópska konferencia všeobecných lekárov – WONCA Europe 2015,
Istanbul (Turecko)
November
5. 11. 2015 / Konferencia ZMOS – Úloha miest a obcí v procese integrácie MRK; Demänovská Dolina
27. 11. 2015 / Rozširovanie obzorov – sietí a skúseností pre úspešné začlenenie Rómov;
Dolenjske Toplice (Slovinsko)
December
10. 12. 2015 / Tlačová konferencia Zdravé komunity – úspešný príbeh transformácie projektu
Slovensko sa stáva vzorom pre iné štáty Európskej Únie; Bratislava
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HODNOTENIE A VÝSLEDKY

Celoslovenská konferencia Zdravé komunity, Poprad máj 2015 ↑ ↑
Prezentácia Michala Kuba, riaditeľa Zdravé komunity, n. o.
v rámci konferencie v Poprade ↖
Rozhovor s členkou Správnej rady – MUDr. Monikou Paluškovou, PhD., MBA.,
hlavnou odborníčkou MZ SR pre všeobecné lekárstvo, tlačová konferencia
(Bratislava, 2015) ↑

ZASADNUTIA SPRÁVNEJ RADY ORGANIZÁCIE
V roku 2015 sa na základe štatútu uskutočnilo celkom 10 zasadnutí Správnej rady organizácie, konkrétne v termínoch 13. 1. 2015, 10. 3. 2015, 20. 3. 2015, 14. 4. 2015, 27. 4. 2015,
20. 5. 2015, 17. 6. 2015, 24. 6. 2015, 13. 7. 2015, 27. 11. 2015.
Ďalšími aktivitami boli:
• Príprava odborných textov a podkladov pre Národný projekt
• Príprava metodologických podkladov na vzdelávanie
• Aktívna účasť a participácia na rôznych lokálnych podujatiach na Slovensku (konferencie, odborné semináre, workshopy, okrúhle stoly, ďalšie podujatia)
• Spolupráca na lokálnych úrovniach na rôznych typoch projektov
• Výmena skúseností s pomáhajúcimi profesiami a ďalšími organizáciami a inštitúciami.
• Spolupráca pri výskumnej činnosti
• mnohé ďalšie.
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Na základe dosiahnutých výsledkov a na základe overenýh výskumov sú terénne aktivity
projektu Zdravé komunity prvou skutočne sľubnou intervenciou pre riešenie zdravotnej
situácie obyvateľov osád. Tento viac ako desaťročnou praxou overený prístup je celkom
bezprecedentný aj historicky – projekt podobného rozsahu sa dosiaľ ešte nikdy nerobil
tak poctivo participatívnym spôsobom. Popri kontinuálnom tréningu a kontinuálnej supervízii a logistickej podpore prostredníctvom siete koordinátorov práve každodenná
účasť ľudí priamo z osád prináša úplne originálne efekty: okrem riešenia symptómov,
ako sú nízka preočkovanosť a nízka zdravotná gramotnosť, sa tomuto programu darí
na mnohých miestach odstraňovať aj priamo príčiny, teda celkové sociálne vylúčenie. Mnohí koordinátori s pomocou asistentov riešia problémy s trvalejšími bariérami v prístupe k starostlivosti, s infraštruktúrou, so zadlžovaním, nezamestnanosťou, absentérstvom v školskej dochádzke. Vznikajú dlhodobé štruktúry spolupráce
s miestnymi úradmi (od miestnych zdravotníkov cez RÚVZ po obce). Toto sú všetko
prvky veľmi moderného intervenčného projektu, teda projektu sústredeného popri hasení urgentných stavov, ako sú časté lokálne epidémie, aj na budovanie ľudského a sociálneho kapitálu.
O úspešnej realizácii projektu Zdravé komunity svedčí aktuálna nominácia projektu
Ministerstvom vnútra SR na európske ocenenie Regiostar v kategórii Inclusive Growth
a postup do druhého kola (medzi 5 najlepšími európskymi projektami v tejto oblasti
z 200 nominovaných). Na Slovensku bol projekt ohodnotený 41 nezávislými expertmi
ako druhý najlepší projekt za rok 2013 (po Atlase rómskych komunít) a v zahraničí (Bulharsko, Belgicko a ďalšie krajiny v Európe) je z hľadiska organizačnej štruktúry, financovania, spolupracujúcej siete a transparentnosti hodnotený ako najlepší funkčný projekt
vôbec. Projekt je vysoko hodnotenými expertami z WHO, o čom svečia prípadové štúdie
v dvoch zborníkoch (2010 a 2015). Zdravé komunity boli prezentované na celoeurópskych a celosvetových konferenciách všeobecných lekárov (WONCA 2013 /Praha/WONCA Europe 2015 /Istanbul).
Vzhľadom na spôsob medzi sektorovej spolupráce a organizačnú štruktúru je možné
považovať ju za historicky prelomovú a unikátnu (minimálne v širšom priestore strednej Európy). Predstavuje praxou overený, funkčný model spolupráce viacerých sektorov.
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Štátny sektor si osvojil viac ako desaťročné skúsenosti a know how mimovládnej
organizácie, ktorá realizovala projekt zdravotnej osvety znevýhodnených komunít viac
ako 10 rokov s podporou súkromného sektora.
Celospoločenský dopad projektu je z hľadiska potenciálu mimoriadne veľký a to v sociálnej, politickej, ekonomickej aj morálnej oblasti, nehovoriac o pozitívnych odozvách
zo zahraničia. Projekt Zdravé komunity je výnimočný v slovenskom i v európskom
kontexte svojou prepracovanou, opakovane testovanou a vylepšovanou metodológiou, ktorá reflektuje najnovšie poznatky prístupu k marginalizovaným skupinám,
zohľadňuje špecifiká SR a ktorá bola dotváraná participatívnou metódou samotnými
pracovníkmi v teréne (asistenti osvety zdravia a koordinátori).
Najvýznamnejším výsledkom organizácie za rok 2015 je preukázateľný počet klientov,
ktorým prostredníctvom činností asistentov osvety zdravia a koordinátorov boli poskytnuté služby a rôzne druhy pomoci (podrobný počet intervencií je uvedený nižšie).
Počet klientov Národného projektu za rok 2015 je presne 67 639.
Ďalším významným výsledkom v rámci vzdelávania je absolvovanie troch dva a pol dňových školení všetkými zamestnancami projektu v teréne, čím je zabezpečená odborná,
praktická aj motivačná príprava zamestnancov na kvalitné poskytovanie služieb a pomoci.
V rámci vzdelávania všetci zamestnanci v teréne absolvovali kurz prvej pomoci a kurz asistencie pri nekomplikovanom pôrode, čo znamená, že všetci sú schopní poskytnúť v prípade ohrozenia života prvú pomoc. Realizáciu kurzu prvej pomoci, jej teoretickú aj praktickú
časť zabezpečovali profesionáli z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby.
Kľúčovým nástrojom pre dosahovanie výsledkov je široká a efektívna spolupracujúca
sieť 234 asistentov osvety zdravia, 23 koordinátorov, 750 lekárov prvého kontaktu
(všeobecní, pediatri), zdravotníckych profesionálov, pracovníkov v pomáhajúcich profesiách (terénni sociálni pracovníci, asistenti učiteľa, pracovníci komunitných centier), viac
ako 100 škôl a škôlok a desiatok mimovládnych organizácií. Počas svojej práce systematickým a koordinovaným spôsobom zabezpečujú široký záber aktivít vedúcich k zlepšeniu
zdravia obyvateľov osád.
Projektové aktivity majú priamy pozitívny dopad na viac ako 250 000 obyvateľov
segregovaných rómskych komunít a nepriamy na viac ako 750 000 majoritnej populácie
obyvateľov obcí a miest.
Fakty a čísla k 31. 12. 2015:
Počet asistentov: 234
Počet koordinátorov: 23
Počet lokalít: 239
Počet krajov: 4
Počet spolupracujúcich lekárov: 750 <
Lokalita s najvyšším počtom rómskej populácie: Luník IX, Košice.
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Obec s najvyšším počtom rómskeho obyvateľstva: Jarovnice (viac ako 4800), okres
Sabinov
Obec s najvyšším percentuálnym podielom Rómov na celkovej populácii: Lomnička,
okres Kežmarok 100%).

NAJČASTEJŠIE ČINNOSTI AOZ ZA ROK 2015 V JEDNOTLIVÝCH KATEGÓRIÁCH
Aktivita

Počet

% zo všetkých aktivít

Pozývania na očkovanie, preventívne prehliadky, poradne
a vyšetrenia

53 812

14,53%

Potvrdenia účasti na prehliadkach, očkovaniach
a vyšetreniach

11 397

3,08%

Osvetové aktivity o hygiene a prevencii

30 955

8,36%

Asistencia klientom pri návšteve lekára rôzneho druhu a iné

12 184

3,29%

Spolupráca s lekármi, zdravotníckymi pracovníkmi
a pomáhajúcimi profesiami

21 617

5,84%

Osvetové aktivity rôzneho druhu (napr. prevencie pred
infekčnými ochoreniami správne užívanie lieku, práca
s ťažko chorým klientom, stravovanie novorodenca, očkovaniach, starostlivosti o rodinu, osvetové aktivity na školách)

158 242

42,71%

Priama asistencia klientom (zaobstaranie vozíka, vybavenie
preukazu poistenca, prvá pomoc, meranie teploty, a iné)

82 263

22,21%

SPOLU

370 470

100 %

Za rok 2015 bolo tiež zrealizovaných 31 166 skupinových aktivít s konkrétnymi cieľovými skupinami (deti, mládež, ženy, rodiny).
Okrem pravidelného výkonu činností prostredníctvom poskytovania služieb a pomoci sú
pridanou hodnotu projektu:
• Kontinuálne budovanie a rozvoj ľudských zdrojov v segregovaných osadách – zvyšovanie sociálneho kapitálu.
• Pozitívny príklad pre ďalších obyvateľov osady. Bezprecedentná miera participácie
cieľovej skupiny – bezprecedentné zvýšenie legitimity a praktickosti, zjavný efekt
asistentov zdravotnej osvety ako inšpirujúcich konkrétnych príkladov zvyšovania životnej úrovne bez straty kultúrnej identity
• Spolupráca a sieťovanie s ďalšími pomáhajúcimi profesiami, čím sa znásobuje pozitívny dopad aktivít
• Proaktívny prístup a navrhovanie konkrétnych riešení pre iniciatívy v ďalších oblastiach
• Bezprecedentné vytváranie väzieb pomimo obce aj s konkrétnymi inštitúciami – sociálne sieťovanie a teda bezprecedentné zvyšovanie sociálneho kapitálu komunít,
praktické preklenovanie izolácie (v súlade s odporučeniami súčasnej teórie verejného zdravia – public health)
• Tvorba mechanizmu vhodného vzdelávania obyvateľov osád, aby sa mohli uplatniť
na trhu práce
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Lekár MUDr. Peter Marko, MPH v sprievode asistenta osvety zdravia
Milana Polhoša na návšteve v rodine, Veľká Lomnica (2015)

VÝBER VÝSLEDKOV V JEDNOTLIVÝCH SPÁDOVÝCH OBLASTIACH
(zoradené podľa abecedy)

Bardejov
Najvýznamnejšie, čo koordinačná skupina Bardejov dosiahla, je rozvoj spolupráce s lekármi, regionálnymi úradmi verejného zdravia (RÚVZ), obecnými úradmi, školami, terénnymi sociálnymi pracovníkmi (TSP) a hlavne s klientmi v jednotlivých komunitách.

Lekári, zdravotnícki pracovníci, či zamestnanci miestnej samosprávy vedia o našej činnosti
a aktívne vyhľadávajú našu asistenciu v prípade, že potrebujú nadviazať komunikáciu
s klientmi našich AOZ. Úspechom je, že pri poskytovaní humanitárnej pomoci pracovníkom Národného projektu Zdravé komunity (NP ZK) veľmi ochotne pomáhal Slovenský
červený kríž.

Asistenti osvety zdravia preukázali spolupatričnosť počas požiaru v komunite Malcov,
kde niekoľko dní intenzívne pomáhali rodinám.

AOZ vedia poskytnúť potrebnú pomoc a tým zachrániť život človeku, bez ohľadu na to,
či je Róm alebo nie. Príkladom je situácia v Medzilaborciach, kde prišlo jednej pani náhle nevoľno a stratila vedomie. Vtedy jej AOZ z NP ZK poskytla prvú pomoc. Následne
privolala rýchlu zdravotnú službu, ktorá ju odviezla do nemocnice. Po vyšetrení sa zistilo, že išlo o infarkt.

AOZ nastúpili na zvyšovanie vzdelania na Súkromnej strednej odbornej škole v Bardejove, na odbory – podnikanie v remeslách, animátor voľného času, kuchár – čašník a žena
v domácnosti.

Kežmarok
Za najväčší úspech za rok 2015 v spádovej oblasti Kežmarok sa dá považovať zabránenie
rozšíreniu ochorení tuberkulózy a svrabu.

Podarilo sa nadviazať spoluprácu s Bardejovskou nemocnicou, kde sa asistentom osvety zdravia zabezpečila účasť na chirurgickom, internom, detskom a pôrodníckom oddelení. AOZ pravidelne v dvojtýždňových intervaloch navštevujú tieto oddelenia vo dvojiciach. Ide najmä o detské a pôrodnícke oddelenia, kde je najväčší počet našich klientov.

AOZ v oblasti Kežmarok dosiahli veľmi dobré výsledky pri pozývaní klientov na povinné očkovania. V lokalitách ako Rakúsy alebo Krížová Ves dosiahli až 98% zaočkovanosť
detí. Pravidelne organizujú detské poradne priamo v lokalitách osád.

Fiľakovo
V oblasti Fiľakovo došlo k výraznému zvýšeniu zaočkovanosti detí. Zabránilo sa šíreniu
infekčných chorôb. Zvýšilo sa zdravotné povedomie a následne aj zdravie a kvalita života klientov.
AOZ si zvyšuje kvalifikáciu na VŠ v Banskej Bystrici v odbore Sociálna práca a zdravotníctvo.
AOZ z fiľakovskej oblasti svojimi pohotovými reakciami prispela k priamej záchrane životov hneď niekoľkokrát. V jednom prípade AOZ zasiahla poskytnutím prvej pomoci a privolaním RZP po užití veľkého množstva liekov malým dieťaťom, a v ďalších dvoch prípadoch
zabránila pokusom o samovraždu v domácom prostredí aj v nemocnici.
Gelnica
Veľkými úspechmi skupiny v spádovej oblasti Gelnica sú: nástup viacerých AOZ na stredné školy, rastúca dôvera klientov a ich rastúci počet.

Asistentka osvety zdravia z Krížovej Vsi, v roku 2015 pomohla vybaviť pre 3-ročné dievčatko operáciu rázštepu pier a podnebia v Žilinskej nemocnici. Takto jej pomohla k získaniu novej vrchnej pery a k skvalitneniu života.
Košice
V tejto skupine sa podarilo rozvinúť charitatívnu činnosť vo väčšine lokalít, ako napríklad zbierku potravín a šatstva pre rodiny v zimných mesiacoch. V spolupráci so starostkou z Varhaňoviec skupina zorganizovala finančnú a charitatívnu zbierku pre rodinu, ktorej zhorel celý dom.
Aktívna spolupráca s Fakultnou nemocnicou v Košiciach vyústila do zaočkovania klientov ohrozených TBC a umiestnenia nakazených do liečebne vo Vyšných Hágoch. V roku
2015 sa podarilo nadviazať spoluprácu so všeobecným lekárom pre deti a dorast –
miestnym pediatrom, pôsobiacim na Luníku IX. V obciach Mirkovce a Rankovce sa podarilo zorganizovať hromadné vyšetrenie detí s podozrením na žltačku typu A.
Predčasný pôrod v osade zažil v júli 2015 AOZ z Boliarova pri Košiciach.

Vzdelanie sa rozhodli si zvýšiť traja asistenti, ktorí pokračujú vo zvyšovaní kvalifikácie.

„Bol som vtedy na PN a cítil som sa veľmi zle, lebo som sa doliečoval so zápalu príušnice.
Keďže som si nebol istý, či pri pomoci klientke a jej dieťatku ich nenakazím, zavolal som
rýchlu zdravotnícku pomoc, kde ma uistili, že nakazenie nehrozí. Zároveň som s nimi konzultoval postup pri záchrane matky i dieťaťa.“ spomína AOZ. Lekár, ktorý ich následne
ošetroval sa vyjadril: „Zásluhou pomoci, ktorú poskytol AOZ sa podarilo priviesť na svet
zdravé dievčatko, Moniku, a zachrániť život jej matke.“

Humenné
Viaceré AOZ sa rozhodli zvyšovať si vzdelanie, aby aj tým prispeli k zlepšeniu kvality poskytovania pomoci svojim klientom.

Košice – okolie
Z dôvodu častých prípadov neošetrenia klientov lekármi sa koordinačná skupina Košice –
okolie rozhodla pomôcť klientom pri získaní kariet poistenca. Pre chudobné rodiny pri

V spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity sa vykonalo 350 mamografických vyšetrení prsníkov.
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narodení dieťaťa vybavili registráciu v zdravotnej poisťovni, kde zároveň pre klientky vybavili tašku prvej pomoci s fľaškou, krémom a vlhčenými vreckovkami. Asistenti osvety
zdravia a koordinátor oblasti Košice – okolie darovali 3 invalidné vozíky pre imobilných
klientov.

Skupina bola nápomocná aj pri charitatívnej činnosti. Dňa 22. 12. 2015 poskytla rodine,
ktorú postihol ničivý požiar, potraviny, oblečenie a hygienické potreby. Rodina prišla
o strechu nad hlavou, a čo je najhoršie aj o dve z piatich detí. Asistenti im v ich hroznej
situácii boli oporou.

Skupina aktívne spolupracovala so základnými školami, kde uskutočnila desiatky školení
na rôzne témy v oblasti zdravia (pedikulóza, hygiena, hepatitída, sexuálne zdravie). AOZ
pracovali najmä s deťmi vo veku 8 – 13 rokov a motivovali ich, aby sa zúčastňovali vyučovania a boli pripravení na štúdium na strednej škole.

Poprad
AOZ sa podarilo presvedčiť klienta, ktorý nebol 20 rokov u lekára, aby sa podrobil preventívnej prehliadke u všeobecného lekára a následne navštívil odborných lekárov.

AOZ pomohli pri identifikácii klienta s TBC, ktorého lekár nevedel dostať do nemocnice. Aj vďaka nim sa podarilo predísť epidémii a identifikovať klientov s hepatitídou typu
A. Komunikáciou s imobilnými klientmi prispeli k zlepšeniu ich životnej úrovne: je lepšie
prežiť život na vozíku ako na posteli. Asistenti pomáhali mladým klientom pri predchádzaní exekúcií. Komunikovali priamo s exekútormi a žiadali o uvoľnenie účtov a o povolenie splátkového kalendára. Skupina zorganizovala brigády na čistenie lokalít, v spolupráci s miestnymi obyvateľmi.
Počas roka 2015 AOZ študovala na Súkromnej škole požiarnickej v Košiciach. Koordinátor bol študentom VŠ Svätej Alžbety v Spišskej Novej Vsi.
Vyjadrenie koordinátora: „Zaznamenal som mentálny a osobnostný posun AOZ. Posunuli sa v riešení spoločenských vecí, ako aj v príprave svojich detí a rodín na život. Ľahšie
riešia krízové situácie a vnímajú potrebu pomáhať. Vo všeobecnosti AOZ radi pomáhajú
a to aj v situáciách, kde musia volať políciu, aby zabránili epidémii TBC a dostali klienta
do nemocnice. Sú ochotní a schopní na vlastné náklady precestovať 100 km, aby priviezli invalidný vozík pre klienta. Sami si pripravujú aktivity s deťmi.“
Michalovce
Dôkazom práce AOZ sú pozitívne výsledky v jednotlivých lokalitách. Za najväčší úspech
v rámci spádovej oblasti Michalovce sa dá považovať zabránenie šíreniu žltačky vo viacerých lokalitách. Asistenti aktívne spolupracovali s obvodnými lekármi, RÚVZ a šírili
osvetu o prevencii pred žltačkou. Dokázali presvedčiť klientov o dôležitosti sa včas aj
s deťmi zaočkovať. Sú lokality, kde asistenti dosiahli takmer sto percentnú zaočkovanosť.
V lokalitách, kde AOZ riešia drogovú závislosť, trpezlivosťou a ochotou dokázali klientov presvedčiť, aby sa začali liečiť.
Úspechom je, že AOZ, ktorá nebola akceptovaná starostom obce, ho napokon presvedčila svojou prácou a šikovnosťou. V súčasnosti na ňu starosta nedá dopustiť. Aj AOZ
v oblasti Michalovce si dopĺňajú svoje vzdelanie. Dvaja asistenti študujú na SOU Sečovce a jeden na VŠ v Košiciach.
AOZ sa stala kľúčovou pri rodiacej žene prvorodičke. Privolala sanitku, no tá prišla neskoro. Žena začala rodiť za pomoci asistentky, ktorá dokázala priviesť na svet živé a zdravé dieťa. Ďalšia asistentka sa v máji 2015 zúčastnila akcie, ktorú konal Slovenský červený
kríž. Na tejto akcii mala aj svoj vlastný vstup.
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Asistenti svoje komunikačné schopnosti využili aj pri presviedčaní klientov na účasť na
dobrovoľnom odbere krvi za účelom vyšetrenia hepatitídy typu B. Pri aktívnej spolupráci
3 AOZ, lekára a sestričky pri hromadnom zaočkovaní klientov (detí) proti žltačke sa podarilo v priebehu 3 hodín zaočkovať 167 detí priamo v lokalite.
V skupine si svoje vzdelanie zvyšuje jedna AOZ na SOŠ Kežmarok v 3-ročnom učebnom
odbore cukrárka.
V jednej z lokalít prebiehala dobrá spolupráca s OZ Jekh Drom a organizáciou Cooperative Baptist Fellowship. V lete 2015 sa uskutočnili týždenné tábory pre deti. Deti mali
prednášky a aktivity zamerané na zdravú výživu a životný štýl, hygienu rúk, prvú pomoc,
meranie tlaku a starostlivosť o zuby.
Prešov
Tematické dni: Február: deň boja proti rakovine – AOZ navštevovali klientov s onkologickým ochorením a podporovali ich a ich rodiny. Marec: svetový deň vody – AOZ zobrali na rozbor vodu z lokalít. Apríl: svetový deň zdravia – osveta zameraná na prevenciu.
Jún: deň detí – každá AOZ dostala veľké vrece plné plyšových hračiek, ktoré rozdala deťom v lokalite. Október: mesiac úcty k starším – každá AOZ mala za úlohu navštevovať
klientov v pokročilom veku a pomôcť tejto osobe (napr. doniesť drevo do príbytku, rozhovorom jej spríjemniť deň, byť ohľaduplnejší.).
Úspechom bola spolupráca so starostkou obce Varhaňovce. Podarilo sa napríklad vybaviť šampóny proti pedikulóze (ochorenie bolo časom úplne odstránené), vyčistiť studničku a vyložiť ju kameňom alebo opraviť cestu do osady.
V lokalite Mirkovce bol najväčší výskyt tuberkulózy u klientov. AOZ vykonávali pravidelné
kontroly pri užívaní a pri zabezpečení liekov pre klientov. Ochorenie takto bolo v lokalite
úplne odstránené – klienti sa vyliečili.
Revúca
AOZ v oblasti Revúca sa sústredili najmä na prednáškovú osvetovú činnosť v základných
školách a rodinách priamo v osadách. Venovali sa témam ako osobná hygiena, prvá pomoc,
prenatálna starostlivosť, prevencia a liečba infekčných ochorení (pedikulóza), či zdravá
výživa a životospráva.
V lokalite Hnúšťa AOZ odobrali vzorky pitnej vody a asistovali pri deratizácii osady. Asistenti sa venovali aj charitatívnej činnosti a humanitárnej pomoci vo viacerých lokalitách.
Výsledkom dobrej spolupráce so samosprávou a pracovníkmi TSP v Jelšave je aj opravená a dokončená kanalizácia, ktorú využíva miestna rómska komunita.
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Materiálna pomoc po požiari,
skupina Michalovce (2015) ↓
Návšteva ministra zdravotníctva
– Viliama Čisláka v osade v sprievode
Experta pre terén Richarda Kokyho
a koordinátorov (Jánovce, 2015) →
Zabezpečenie invalidného vozíka
– koordinátor Rudolf Rusňák (vľavo)
a asistent osvety zdravia Dávid Rybár
(Moldava nad Bodvou, 2015) ↘
Brigáda – upratovanie okolia,
Rožňava 2015 ↓
Osvetové aktivity – asistentka
osvety zdravia Monika Červeňáková
(Dobšiná, 2015) ↓↓

Návšteva všeobecného lekára v sprievode
asistenta v lokalite Veľká Lomnica (2015) ↖↖
Osvetové aktivity na školách – asistent osvety
zdravia Marián Pecha, Kecerovce ↑↑
Meranie tlaku – Žaneta Grundzová, Snina (2015) ←
Návšteva v rodine, Renata Paločayová,
Jánovce (2015) ↑
Ukážka podania prvej pomoci, Peter Budi,
Strážske (2015) ↓

Rimavská Sobota
Medzi najväčšie úspechy skupiny patrí to, že AOZ vo svojich lokalitách dosiahli veľmi
dobré výsledky a svojim klientom okrem zdravotnej osvety pomohli aj pri zaočkovaní
detí (takmer 100% vo viacerých lokalitách).

Sabinov
V lokalite Lipany AOZ zachránila ľudský život, za čo bola aj nominovaná na ocenenie
Roma Spirit. Asistentka zachránila ženu, ktorá upadla do bezvedomia so zástavou dýchania, vďaka včasnému poskytnutiu prvej pomoci.

Zlepšila sa účasť klientov na preventívnych prehliadkach, v prípade výskytu infekčných
a parazitárnych ochorení sa účinne zabraňovalo ďalšiemu šíreniu, pomáhalo sa imobilným klientom pri vybavovaní rôznych kompenzačných príspevkov, kedy klienti ani nevedeli, kedy a na čo majú nárok.

Ďalšia AOZ pomohla k operácii a k výmenne kĺbu klientke, ktorá na túto operáciu čakala už niekoľko rokov a vďaka AOZ sa to podarilo urýchliť a operácia sa konala v krátkom čase. Vďaka spolupráci s AOZ sa dokázala správne určiť diagnóza a nastaviť liečba.
Klientka začala chodiť. Podarilo sa zabezpečiť niekoľko krát postreky v lokalitách proti
plošticiam a hlodavcov.

Pri výskyte pedikulózy skupina spolupracovala so základnými školami, pediatričkami,
ale v neposlednom rade aj s rodičmi detí. Pri očkovaní a pri preventívnych prehliadkach
AOZ spolupracujú s pediatrami, s obvodnými a odbornými lekármi. Pri výskyte „čiernej
skládky“ sa spolupracovalo s miestnym primátorom, resp. starostom na odstránení komunálneho odpadu, čím sa zabránilo výskytu infekčných ochorení.
AOZ si zvyšujú svoje vzdelanie traja asistenti – jedna AOZ študovala na SŠ v Hnúšti, ďalší AOZ na VŠ v Banskej Bystrici a tretia študuje na SHDK v Rimavskej Sobote.
Začiatkom roka 2015 AOZ z lokality Jelšovec zachránila dieťa, ktoré sa topilo v obecnom
potoku. Asistentka bola za to nominovaná na celoslovenské ocenenie Roma Spirit v kategórii Čin roka.
Rožňava
Najväčším úspechom v oblasti Rožňava bol zásah AOZ pri výskyte TBC a meningitídy.
AOZ v spolupráci so zamestnancami RÚVZ osvetovou činnosťou šírili informácie o ochorení, o prevencii a o nutných karanténnych opatreniach, čím zabránili šíreniu vznikajúcej
paniky. AOZ zabezpečili zaočkovanie všetkých dotknutých osôb.
Výrazné úspechy zaznamenali AOZ aj v riešení individuálnych problémov klientov, ktorí
po osobných intervenciách podstúpili odborné vyšetrenia a liečbu (často po dlhodobom
zanedbaní ochorenia), zlepšila sa starostlivosť o deti, o bezvládnych, ako aj o hygienu.
Skupina nadviazala veľmi úspešnú spoluprácu s neziskovými organizáciami (Charita Dona
Bosca v Rožňave, OZ Minibodka Šala, nadácia Pontis, nadácia Dobrý anjel, Krízovým strediskom Rožňava), ktoré poskytujú množstvo ošatenia, drogérie ale aj potravín a iného
materiálu či financií pre klientov. AOZ tiež spolupracujú s RÚVZ Rožňava pri výskyte
ochorení a parazitov vo väčšom rozsahu, s detskými a praktickými lekármi pre dospelých
vo všetkých lokalitách, so zamestnancami OÚ a MsÚ vo všetkých lokalitách, s pracovníkmi
TSP a KC. Podarilo sa nadviazať spoluprácu s VŠ Veterinárnou v Košiciach, ktorej zamestnanci odoberajú vzorky pôdy a vody v lokalitách a vo vzorkách skúmajú výskyt parazitov.
Tieto výsledky potom koordinačná skupina konzultuje s predstaviteľmi samosprávy.
Vyjadrenie koordinátora: „Najviac som hrdý na to, že asistenti osvety zdravia sa vo svojich lokalitách stali lídrami, na ktorých sa obyvatelia s dôverou obracajú so žiadosťami
o pomoc. Som hrdý, že si svojou záslužnou činnosťou vybudovali rešpekt nielen v rámci komunity, ale aj u partnerov projektu a u väčšinového obyvateľstva v daných lokalitách.“
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Koordinačná skupina Sabinov aktívne spolupracovala s lekármi, mestskými a obecnými
úradmi, so starostami a primátormi, komunitnými centrami, TSP, Potravinovou bankou,
Gréckokatolíckou charitou, s veľkoobchodom drogérie, s nemocnicami, sociálnymi pracovníkmi, Krajským operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby a s materskými, základnými a špeciálnymi školami.
Vyjadrenie koordinátorky: „Za skupinu Sabinov som hrdá na každého AOZ. Zabránilo sa
a zabraňuje sa šíreniu TBC v lokalitách, šíreniu Hepatitídy typu A, zachraňujú sa ľudské
životy. AOZ sa spájajú pri pohromách a katastrofách a pomáhajú nielen v rámci skupiny, ale aj v rámci iných skupín.“
Snina
AOZ sa podarilo klientom vybaviť zdravotnícke pomôcky: vozík, barly, polohovateľná
posteľ.
Počas celého roka sa AOZ zúčastňovali na besedách na školách na rôzne témy (hygiena,
pedikulóza, hepatitída, nikotinizmus) v lokalitách Snina, Sobrance, Blatné Remety, Karná,
Brekov, Nižný Hrabovec, Strážske, Ubľa. V lokalite Iňačovce asistent pomáhal matkám
pri dvoch pôrodoch (marec a jún 2015). AOZ sa podieľali na riešení situácie pri výskyte
infekčných ochorení: hepatitída A (Snina 2x: marec a október), mumps a svrab (Iňačovce, Strážske), preventívna stomatologická prehliadka detí (Strážske, marec – apríl 2015).
V lokalite Strážske AOZ v lete pomohol topiacemu sa dieťaťu.
AOZ sa podieľali na viacerých tematických podujatiach v regióne:
• Deň Rómov – Iňačovce (8. 4. 2015), Blatné Remety (9. 4. 2015), Stakčín (10. 4. 2015),
• Deň Zeme (marec – máj 2015),
• Deň Vody – Michalovce (20. 3. 2015), Vranov nad Topľou a Humenné (23. 3. 2015),
• Prvá pomoc pre deti a dospelých – Úbrež, Blatné Remety (apríl 2015), Strážske
(14. 4. 2015), Stakčín (júl – august 2015).
Vzdelávanie AOZ: Stredná zdravotná škola Humenné, odbor zdravotný asistent (dvaja
AOZ); Súkromná stredná odborná škola Bardejov, animátor voľného času (jedna AOZ),
spracovateľ dreva (jeden AOZ); Konzervatórium, hra na gitaru (jeden AOZ).
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Vyjadrenie koordinátorky: „Za jedinečný výsledok svojej skupiny považujem to, že sa
všetci dokážeme spojiť pre správnu vec a napomôcť tam, kde je to najviac potrebné. Stále fungujeme ako jeden tím, vzájomne sa podporujeme, pomáhame v aktivitách a vieme
sa v ťažkých situáciách navzájom podržať.“
Spišská Nová Ves
Vyjadrenie koordinátorky: „Za najväčší úspech činnosti AOZ za oblasť Spišská Nová Ves
považujem neustále zvyšovanie počtu klientov a vzrastajúci dopyt po službách AOZ. Veľmi si cením aj to, že AOZ v oblasti Spišská Nová Ves nestratili u svojich klientov dôveru
a naďalej pracujú na napĺňaní cieľa nášho projektu – pomoc Rómom v osadách. Našim
cieľom je, aby sa osvetové informácie dostali v čo najväčšej miere k našim klientom. Aby
vedeli, aké sú ich práva v oblasti zdravotnej starostlivosti. A to sa nám darí. Osvetovú
činnosť považujeme za veľmi potrebnú a kľúčovú.“
Lokality Letanovce, Jánovce a Markušovce v máji 2015 navštívil Minister zdravotníctva
SR MUDr. Viliam Čislák. AOZ z uvedených lokalít oboznámili pána Ministra s výsledkami svojej práce, previedli ho po lokalitách, v ktorých každodenne pracujú a oboznámili ho s problémami obyvateľov MRK vo svojich lokalitách. Pán Minister Čislák zhodnotil prácu AOZ veľmi pozitívne.
AOZ oblasti Spišská Nová Ves sa venovali aj humanitárnej pomoci, zorganizovaním zbierky pre osoby postihnuté požiarmi v obci Hrabušice. AOZ z lokalít Markušovce, Vítkovce,
Smižany a Hrabušice spolupracovali s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pri sprostredkovaní účasti klientiek na mamografickom vyšetrení v nemocnici
s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi.
Asistenti osvety zdravia sa vzdelávali formálne, ale aj neformálne. Svoje vzdelanie sa
rozhodli zvýšiť asistenti z Markušoviec a z Vítkoviec. Vzdelanie si zvyšovala aj koordinátorka – bakalárskym štúdiom sociálnej práce na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.
Stará Ľubovňa
V roku 2015 sa skupina sústredila na intervenciu a osvetu v oblasti zdravého životného
štýlu a návykových látok (najmä fajčenia a alkoholu) u detí, mládeže a dospelých. Svoju činnosť zamerali aj na problematiku hygieny v osadách, starostlivosť o prostredie
a problematiku významu očkovania.
Aj v tomto roku AOZ oslovili väčší počet detí a mládeže v jednotlivých lokalitách. Neustála intervencia v oblasti zdravého životného štýlu a návykových látok prináša pozitívne výsledky, informovanosť detí v spomínanej oblasti sa zvýšila. Aktivity AOZ boli zamerané aj na rodičov detí a mládeže.
Asistenti v spádovej oblasti Stará Ľubovňa riešili epidemiologické situácie v okresoch
Stará Ľubovňa, Kežmarok a Poprad. AOZ sa podieľali aj na riešení mimoriadnych situácií – povodní a požiarov; pomáhali pri zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou a pri systematickom sledovaní kvality pitnej vody u spotrebiteľov verejných vodovodov.
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Svidník
Úspechy koordinačnej skupiny Svidník zahŕňajú akceptovanie a rešpektovanie nových
asistentov, ktorí nastúpili do práce v septembri 2015 v teréne; pozitívne budovanie pracovných návykov u asistentov, ktorí pred tým nikdy nepracovali; nadobudnuté nové komunikačné zručnosti a vedomosti týkajúce sa zdravia účasťou na školeniach v rámci NP
Zdravé komunity.
Dvaja AOZ si dopĺňali svoje vzdelanie štúdiom na strednej odbornej škole v Stropkove,
odbor kuchár a strednej odbornej škole poľnohospodárstva a služieb na vidieku,
Vyjadrenie koordinátora: „Oceňujem na asistentoch, ktorí pôsobili v projekte dlhšie ako
asistenti, ktorí nastúpili v septembri 2015 kolegialitu a ich ochotu odovzdávať skúsenosti,
ktoré pomáhali pri prekonávaní prekážok, s ktorými sa asistenti prvé dni v práci stretávali.
Dávali im rady a tipy ako efektívne pomáhať klientom a udržiavať si vzťahy s inštitúciami, ktoré sa vybudovali. Asistenti si navzájom vypomáhali vo svojich lokalitách – najmä
pri osvetových aktivitách formou besedy na základných školách.“
Trebišov
Vyjadrenie koordinátora: „Za najväčšie úspechy v rámci lokalít v mojej skupine považujem to, že sa zvýšila zaočkovanosť u detí, klienti častejšie chodia na preventívne prehliadky k všeobecným lekárom a zubárom a starajú sa o svoje zdravie. Spolupracujeme
s RÚVZ Michalovce a Trebišov. V každej obci a meste, v ktorých mám AOZ, s nami radi
spolupracujú starostovia a máme veľmi dobrú spoluprácu s TSP. Riaditelia a pracovníci
ZŠ si veľmi pochvaľujú prácu našich AOZ a aj do budúcnosti plánujeme vykonávať zdravotnú osvetu na školách.“
Dvaja asistenti z Trebišova, svojou obetavou pracou zabránili šíreniu infekčnej hepatitídy typu A. V tejto lokalite bolo na prelome rokov 2015/2016 chorých na žltačku až 85
klientov. RÚVZ Trebišov chcel na určitý čas zavrieť miestnu ZŠ, ktorú navštevujú len
rómske deti. AOZ však svojou prácou a osvetou o prevencii pred žltačkou dosiahli to, že
infekčné ochorenie ustúpilo. AOZ ako aj koordinátor úzko spolupracovali s pracovníčkami RÚVZ Trebišov. Pomáhali pri pozývaní klientov na povinné odbery krvi a moču na zistenie ochorenia, vykonávali osvetu a sprevádzali klientov na preočkovania proti žltačke.
Na Deň vody koordinátor spolu s AOZ pozbierali a dali na rozbor 24 vzoriek vody na zistenie dusičnanov. Rozbor sa vykonal na RÚVZ Michalovce.
AOZ v lokalite Trhovište prispel k zvýšeniu zaočkovanosti detí a klienti začali chodiť pravidelne na preventívne prehliadky. Jeho osveta na ZŠ Trhovište sa stretla s veľmi pozitívnou spätnou väzbou zo strany učiteľov.
V skupine si dvaja AOZ zvyšovali vzdelanie. Jeden študoval v Sečovciach za murára na Odbornom učilišti a druhý v Bardejove za propagačného grafika na Strednej odbornej škole.

47

Veľké Kapušany
V roku 2015 sa AOZ v spádovej oblasti Veľké Kapušany najviac sústreďovali na mladé
mamičky, respektíve prvorodičky a plánované rodičovstvá. Vynaložili úsilie a námahu,
aby ženy chodili na gynekologické poradne.

AOZ z lokality Kosihovce sa pričinil o opravu jediného zdroja pitnej vody, ktorý dlhodobo nefungoval a Rómovia pili vodu z potoka.

V nových lokalitách (september 2015) dali AOZ o sebe rýchlo vedieť a za krátku dobu
získali priazeň miestnej komunity. V obci Drahňov AOZ promptne reagovala, keď rozpoznala príznaky žltačky u troch klientov. V spolupráci s pediatrom a s epidemiológmi
RÚVZ Michalovce zabránili šíreniu žltačky. AOZ upozornila aj na pravdepodobnú príčinu
vzniku žltačky, ktorou bola znečistená voda zo studní. Tá bola následne dezinfikovaná.

Vranov nad Topľou
Skupina Vranov nad Topľou nadviazala dobrú spoluprácu s gynekologičkou MUDr. Lompartovou. V spolupráci s AOZ MUDr. Lompartová spravila viacero prednášok pre dievčatá
na druhom stupni ZŠ vo viacerých lokalitách. Prednášky sa týkali dôležitostí gynekologických prehliadok, nežiadúceho tehotenstva a sexuálnej výchovy u mladistvých dievčat. Cieľom besied bolo usmernenie dievčat a ich starostlivosť o ich terajšie a budúce
zdravie.

Vyjadrenie koordinátora: „Ja osobne považujem za pozitívny výsledok to, že relevantní
partneri (inštitúcie, školy, lekári a starostovia) nás vnímajú ako nevyhnutnú súčasť v pomocných profesiách. Naša činnosť má pozitívny vplyv na vývoj budúcej generácie.

Asistentky svojou vytrvalosťou a flexibilitou presvedčili klientov, ktorí dlhodobo odmietali navštíviť lekára a mali roky zdravotné ťažkosti, k absolvovaniu potrebného vyšetrenia a preventívnej prehliadky.

Väčšina nás rešpektuje ako partnera a chce s nami spolupracovať. Na lokálnej úrovni vidím pozitívne zmeny vo vnímaní Rómov. AOZ si získavajú priazeň nielen ľudí z MRK, ale
aj lekárov a starostov. Vytvárajú dobré vzťahy a spolupracujú ako rovnocenný partneri.
V nemocniciach majú kontakty na AOZ a vrchné sestry alebo sociálne pracovníčky z nemocníc kontaktujú AOZ podľa potreby.

Asistentky osvety zdravia svojou pohotovou reakciou, poskytnutím prvej pomoci a následným privolaním rýchlej zdravotnej služby prispeli k záchrane ľudských životov. Asistentky osvety zdravia z lokalít Čičava a Soľ svojím zásahom pomohli zachrániť životy dehydrovaného 9-mesačného dieťaťa s horúčkou, ktoré pomaly upadalo do bezvedomia
a klientke s extrémne vysokým krvným tlakom, pri ktorom išlo podľa lekára RZP o priame
ohrozenie života.

Chválim svojich AOZ za to, že všetko čo sa naučili na školeniach realizovaných zamestnávateľom uvádzajú do praxe. Na dôkaz toho, že sa chcú stále zlepšovať, AOZ študujú
a dopĺňajú si vzdelanie. Z desiatich AOZ štyria majú maturitu, piati ukončenú učňovku
a jeden neukončenú učňovku.“
Veľký Krtíš
AOZ v lokalite Veľká nad Ipľom riešila humanitárnu pomoc po požiari, pri ktorom zomreli dve malé deti. AOZ pomohla vybaviť pomoc pre pozostalú rodinu. AOZ tiež riešila komplikovaný prípad ženy, ktorá je psychicky chorá a trpí samovražednými sklonmi.
AOZ v spolupráci s lekárom sa podarilo vybaviť jej liečenie.
V lokalite Litava sa vyskytla hepatitída. Aj vďaka spolupráci AOZ s obcou, TSP a RÚVZ
sa na obecnom úrade zaočkovali všetci obyvatelia osady. AOZ v spolupráci s TSP a obcou uskutočnil rozsiahlu očistu osady a pomáha dohliadať nad udržiavaním poriadku.
AOZ z lokality Bušince spolupracoval s detskými lekármi pri pozývaní na preventívne
prehliadky a na povinné očkovanie detí. Táto spolupráca bola veľmi úspešná – podarilo
sa dosiahnuť 100% účasť matiek s deťmi.

V troch lokalitách Vranovského okresu bol vysoký výskyt infekčnej žltačky typu A. V daných lokalitách sa AOZ prioritne venovali klientom a úzko spolupracovali s lekármi
a RÚVZ Vranov nad Topľou. Na základe vzniknutej situácie skupina v štyroch susedných
lokalitách promptne zorganizovala prednášky s infektologičkou, ktorá obyvateľov upovedomovala na problém v susedných obciach a na rýchle šírenie infekčného ochorenia.
Asistentky osvety zdravia spolu s koordinátorkou zorganizovali viaceré verejné podujatia, kde prezentovali každodennú činnosť, ktorú vykonávajú vo svojich lokalitách. Podujatia sa konali na športových ihriskách a telocvičniach základných škôl. Pedagógovia
škôl chceli deťom prezentovať a názorne ukázať každodennú činnosť AOZ a ich prácu v lokalitách.

V osade Hrušov sa vyskytlo premnoženie hlodavcov. AOZ v spolupráci s obcou a TSP vykonala zdravotnú osvetu a zorganizovala brigádu na vyčistenie osady a deratizáciu. Spolupráca s obcou sa rozbehla prostredníctvom TSP.

Zvolen
Činnosť skupiny AOZ v oblasti Zvolen bola zameraná hlavne na vykonávanie osvety
o jednotlivých povinných očkovaniach pre deti, rodičov a dospelých. V spojitosti s touto
činnosťou skupina spolupracovala s lekármi za účelom pozývania klientov na očkovanie
a na overovaní absolvovania očkovania. V spolupráci s ÚPSVaR a samosprávou skupina
riešila odstraňovanie čiernych skládok odpadu a vyčleňovanie nezamestnaných na aktivačnú činnosť za účelom pravidelného udržiavania komunálnej hygieny v častiach obce,
ktoré obývajú rómski občania.

Asistentka v lokalite Jelšovec pomáhala pri požiari. Privolala záchrannú službu a ošetrovala ženu, ktorá skolabovala aj s manželom.

V spolupráci s TSP a KC skupina zorganizovala v dvoch osadách premietanie osvetových
filmov pod šírim nebom, v spojení s kultúrnym programom a podávaním občerstvenia.
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Bola nadviazaná spolupráca s Charitou v Banskej Bystrici, ktorá poskytovala oblečenie,
obuv a posteľné prádlo na distribúciu rodinám v núdzi.
V lokalite Brezno AOZ pomohla klientke so zabezpečením sterilizácie. Klientka má 11 detí.
AOZ iniciovala a zabezpečila vyšetrenia, operáciu nádoru a plastické operácie, ubytovanie
a finančné prostriedky pre operáciu dospelého klienta, ktorý mal od narodenia nádor
na čeľusti.
V lokalite Žiar nad Hronom AOZ podala v spolupráci s koordinátorom sťažnosť na Úrad
pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou z dôvodu, že gynekologička odmietala poskytovať zdravotnú starostlivosť klientke vykonávajúcej prostitúciu. Lekárka opätovne klientke poskytuje zdravotnú starostlivosť a vzťahy medzi AOZ, lekárkou a klientkou sú dobré.
V lokalite Dolná Ždaňa sa v spolupráci s lekárom podarilo presvedčiť klientku, ktorá nenavštívila lekára 27 rokov, aby sa podrobila vyšetreniu obrovského pruhu v domácom
prostredí. V lokalite AOZ s koordinátorom za účelom riešenia vybudovania kanalizácie
iniciovali vysporiadanie pozemkov v osade.
V lokalite Banská Štiavnica sa podarilo umiestniť imobilného starého klienta žijúceho
v katastrofálnych podmienkach na oddelenie dlhodobo chorých a následne do domova
sociálnych služieb.
Piati AOZ pokračujú v štúdiu v odbore kuchár a 1 AOZ v odbore pomocný pracovník
v kuchyni na Súkromnej strednej odbornej škole služieb v Očovej.
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ZA SPOLUPRÁCU, VĎAKA KTOREJ DOSAHUJEME VÝSLEDKY
PO CELOM SLOVENSKU, ĎAKUJEME:
MUDr. Alena Babejová, všeobecný lekár pre deti a dorast (Levoča), Slávka Bačová, sociálna sestra (Košice)
MUDr. Ivor Bajtoš, všeobecný lekár (Svit), MUDr. Magdaléna Baldovičová, všeobecný lekár pre deti a dorast
(Gelnica), Mgr. Mária Balogová, riaditeľka ZŠ (Banské), PaedDr. Jozef Baran, riaditeľ ZŠ (Nižný Hrabovec),
MUDr. Soňa Barcíková, sociálny pracovník NsP (Zvolen), MUDr. Beata Olmerová, detská lekárka (Banská Bystrica), PaedDr. Beáta Oravcová, riaditeľka ZŠ (Holumnica), MUDr. Oľga Beharková, všeobecný lekár pre deti
a dorast (Spišská Nová Ves), MUDr. Jana Beľová, pediater (Poltár), MUDr. Marta Benková, pediatrička (Stará
Ľubovňa), MUDr. Svetlana Bieliková, pediatrická endokrinológia (Banská Bystrica), MUDr. Pavol Bindas, všeobecný lekár (Zbudské Dlhé), MUDr. Anna Birošová, pediatrička (Bardejov), MUDr. Margita Blahová, praktický lekár pre deti a dorast (Kamenica nad Cirochou), MUDr. Beáta Blahová, všeobecný lekár pre dospelých (Krompachy), Miroslav Blišťan, starosta (Rudňany), MUDr. Jozef Bodnár, všeobecný lekár pre dospelých (Nálepkovo),
MUDr. Natália Bodnárová, všeobecný lekár pre deti a dorast (Nálepkovo), Mgr. Katarína Bogačevičová, ÚPSVaR –
Sociálnoprávna ochrana detí (Krompachy), MUDr. Elena Boháčiková, neurológ (Brezno), MUDr. Vasilisa Borodáčová, praktický lekár pre dospelých (Medzilaborce, Krásny Brod), MUDr. Emil Brada, pediater (Jasov),
MUDr. Vlasta Bratková, praktický lekár pre deti a dorast (Spišské Vlachy), MUDr. Katarína Brennerová, pediater (Bratislava), MUDr. Ľudmila Brnová, pediatrička (Iňačovce), MUDr. Kornel Brosch, pediater (Lipany),
MUDr. Eva Brugošová, ambulancia ftizeológie (Levoča), Mgr. Zuzana Brutovská, riaditeľka špeciálnej základnej
školy (Gelnica), Mgr. Jana Bucová, riaditeľka ZŠ (Krompachy), MUDr. Lívia Bujňaková, všeobecná lekárka (Kružovská Huta), MUDr. Marta Capuliaková, detský lekár (Brezno), PhDr. Milena Cifruľáková, vrchná sestra detského oddelenia NsP (Michalovce), MUDr. Marta Cvejkušová, všeobecný lekár (Krupina), MUDr. Jana Časnochová, detský lekár (Zvolen), MUDr. Anna Čechová, všeobecný lekár pre deti a dorast (Jarovnice), Mgr. Magdaléna Čerťanská, riaditeľka základnej školy s materskou školou (Nálepkovo), MUDr. Gabriela Čopíková, detská primárka (Snina), Mgr. Júlia Čurillová, riaditeľka základnej školy (Spišské Vlachy), MUDr. Vladimír Dadej,
praktický lekár pre deti a dorast (Spišská Nová Ves), MUDr. Adrián Daniel, stomatologická ambulancia (Nálepkovo), RNDr. Mgr. Lucia Demešová, epidemiologička, RÚVZ (Trebišov), MUDr. Jozef Deutsch, praktická ambulancia pre dospelých (Giraltovce), MUDr. Jana Dovcová, pediatrička (Rožňava), MUDr. Adriana Dračková Mudráková, psychiater (Svit), MUDr. Sylvia Dražilová, gastroenterológ, (Poprad), PhDr. Jaroslav Dujava, starosta (Pečovská Nová Ves), MUDr. Tatiana Dunajová, pediater (Rimavská Sobota), MUDr. Milan Ďuriančík, psychiater
(Krupina), MUDr. Marián Dzurík, všeobecný lekár (Spišské Podhradie), MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA, primárka Fyziatricko-rehabilizačného oddelenia (Levoča), MUDr. Jana Dzurová, všeobecný lekár pre dospelých
(Krompachy), Mgr. Klaudia Dzurová, terénna sociálna pracovníčka (Švedlár), MUDr. Fridrich Fábry, všeobecný
lekár (Liptovská Teplička), MUDr. Peter Farkaš, všeobecný lekár (Humenné), MUDr. Eva Farkašovská, pediater,
MUDr. Mária Fazelová, praktický lekár pre dospelých, Mgr. Jana Feciková, riaditeľka základnej školy, (Rudňany), Mgr. Mária Fendeková, pracovníčka TsP (Liptovská Teplička), Pharm. Dr. Alena Feriancová, lekárnička,
MUDr. Oľga Ferjančíková, všeobecný lekár (Žiar nad Hronom), Ľubomír Fifik, primátor (Spišské Vlachy),
MUDr. Peter Frankovský, gynekologická ambulancia (Prešov), MUDr. Milota Fraňová, detský lekár (Brezno),
MUDr. Iveta Fulková, všeobecné lekárstvo pre dospelých (Rudňany), MUDr. Ladislav Furman, všeobecné lekárstvo (Krompachy), MUDr. Beáta Futejová, zástupkyňa špeciálnej školy (Sabinov), Jozef Gaďo, starosta (Kamenná Poruba), MUDr. Ondrej Gajdoš, praktický lekár pre dospelých (Medzev), MUDr. Katarína Gajdošová, pediater
(Medzev), Ing. Marcela Gallová, obecný úrad (Seňa), MUDr. Jana Gasperová, pediater, Pavel Gavalec, primátor
(Poltár), Mária Gavalérová, TSP, MUDr. Zuzana Gindlová, detský lekár (Brezno), Jozef Grivalský, starosta (Krížová Ves), MUDr. Kvetoslava Grobarčíková, všeobecné lekárstvo (Levoča), MUDr. Hana Gubricová, psychiater
(Žiar nad Hronom), MUDr. Ladislav Gurčík, PhD., primár neurologického oddelenie (Levoča), MUDr. Tatiana
Gurčíková, všeobecný lekár pre dospelých (Levoča), MUDr. Vladimír Hacek, všeobecný lekár (Banská Štiavnica), MUDr. Anna Hájeková, všeobecný lekár pre dospelých (Rudňany), MUDr. Ľuboš Halečka, pediater (Hermanovce), Magdaléna Hamráková, riaditeľka materskej školy (Spišské Vlachy), MUDr. Jana Haničáková, pediatrička (Stakčín a Ubľa), MUDr. Agáta Hanková, pediater (Lipany), MUDr. Eva Hanzélyová, pľúcna lekárka (Rožňava), MUDr. Martin Harčar, gynekológ (Lipany), MUDr. Jana Hercegová, pediater (Letanovce), MUDr. Miroslav
Herman, gynekológ (Košice), MUDr. Stanislav Hlavinka, všeobecný lekár (Medzilaborce, Krásny Brod), MUDr. Ľuboš Hlavinka, lekár (Raslavice), MUDr. Stanislav Horský, pediater (Zbudské Dlhé), Vladimír Horváth, starosta
(Hranovnica), Ivan Horváth, koordinátor aktivačných prác (Krompachy), MUDr. Rita Hovancová, všeobecný lekár pre dospelých (Spišské Vlachy), Mgr. Miroslava Hrabovská, riaditeľka ŽŠ (Šumiac), MUDr. Beáta Hrebenárová, všeobecný lekár pre dospelých (Spišská Nová Ves), MUDr. Jozef Hrinko, lekár (Giraltovce), MUDr. Ľudovít Hritz, gynekológ a pôrodník (Spišské Vlachy), MUDr. Jana Hrivňaková, pediatrička (Bardejov), MUDr. Beáta
Hudáková, pediatrička (Bardejov), MUDr. Metod Hulaj, praktický lekár pre deti a dorast (Bystré), Mgr. Eva Hurajtová, ÚPSVaR (Spišská Nová Ves), PaedDr. Pavol Hybala, riaditeľ ZŠ (Soľ), MUDr. Veronika Chmelová, gynekológ (Poprad), Ing. Ján Ivančo, vedúci oddelenia Organizačno-správneho a sociálnych vecí (Krompachy),
MUDr. Ján Ivanides, všeobecný lekár (Švábovce), MUDr. Eva Janičková, všeobecný lekár (Spišské Podhradie),
MUDr. Katarína Janovová, všeobecný lekár pre deti a dorast (Gelnica), MUDr. Laura Jelčová, pediatrička (Kecerovce), MUDr. Petra Jozef, otorinolaryngológia (Levoča), Mgr. Anna Jozefíková, riaditeľ ŠZŠ (Čierny Balog),
MUDr. Peter Jusko, všeobecný lekár (Kamenica nad Cirochou), MUDr. Peter Kabát, obvodný lekár (Hranovnica), MUDr. Anna Kalmarová, detský lekár (Zvolen), Štefan Kamenický, starosta (Roškovce), MUDr. Miroslav Kamenský, všeobecný lekár (Banská Bystrica), MUDr. Darina Kantorová, foniatrická ambulancia (Poprad), MUDr. Ján
Kaňuch, lekár (Raslavice), MUDr. Ján Kardoš, detský lekár (Hranovnica), MUDr. Mária Kitková, všeobecný lekár pre
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deti a dorast (Krompachy), Bc. Mária Kleinová, starostka (Spišský Štiavnik), MUDr. Dana Knappová, pediater
(Hnúšta), MUDr. Zuzana Kočíková, pediater (Spišská Nová Ves), MUDr. Adriana Kolenková, lekár (Sabinov),
MUDr. Jana Kollárová, RÚVZ (Košice), PhDr. Beáta Kollárová, PhD., starostka (Rožkovany), MUDr. Jozef Komada,
ambulancia TBC a pľúcnych chorôb, MUDr. Ján Konôpka, všeobecný (Žiar nad Hronom), MUDr. Silvia Kontrošová, MPH RÚVZ (Banská Bystrica), Slavomír Kopáč, starosta (Liptovská Teplička), MUDr. Alena Kopaničáková,
všeobecný lekár pre deti a dorast (Levoča), MUDr. Martin Korpeľ, detský lekár (Krupina), MUDr. Lýdia Košice,
všeobecný lekár pre deti a dorast (Košice), Ing. Štefan Kovaľ, starosta (Hencovce), MUDr. Jiří Kozel, gynekológ
(Spišská Nová Ves), MUDr. Daniela Kozlová, všeobecný lekár pre dospelých (Spišská Nová Ves), MUDr. Ľubomír Krajňák, gynekológ a pôrodník (Spišská Nová Ves), MUDr. Blanka Králiková, pediatrička (Prešov), MUDr. Beáta Krasnovská, pediater (Kechnec), MUDr. Vladimír Kratochvíla, detský (Krupina), Mgr. Oľga Krištofová, riaditeľka ZŠ (Kružlová), MUDr. Stanislav Križalkovič, všeobecný lekár pre dospelých (Spišské Podhradie), MUDr. Stanislav Križalkovič, všeobecný lekár (Spišské Podhradie), MUDr. Ján Krnáč, všeobecný lekár (Banská Štiavnica),
MUDr. Adriana Kršiaková, pediatria (Krompachy), MUDr. Tamara Kubušová, všeobecný lekár (Polomka),
MUDr. Mária Kučerová, praktický lekár pre dospelých (Levoča), MUDr. Viera Kűhnelová, všeobecný lekár (Bzovík), Ing. Kvetoslava Kucharovičová, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (Spišská Nová Ves),
Ing. Ľudovít Kujnisch, starosta (Mníšek nad Hnilcom), MUDr. Peter Kukuľa, všeobecný lekár (Šumiac), MUDr. Michaela Kulaviaková, fyziater (Banská Bystrica), MUDr. Ladislav Kulhan, pediater (Veľká Ida), MUDr. Mária Kuniaková, všeobecný lekár (Banská Bystrica), MUDr. Ján Kurek, všeobecný lekár (Banská Bystrica), MUDr. Ján
Kurila, všeobecný lekár (Slovenská Volová), MUDr. Jana Kusnyerová, stomatológ (Spišský Hrušov), Mgr. Lívia
Kútiková, komunitná pracovníčka (Nálepkovo), Jozef Kuziak, starosta (Marhaň), MUDr. Stanislav Lazor, všeobecný lekár pre dospelých (Spišské Vlachy), MUDr. Ladislav Lebeda, praktický lekár pre dospelých (Hnúšťa),
MUDr. Lenka Jašková, detský (Zvolenská Slatina), Mgr. Adriána Lesňáková, riaditeľka materskej školy (Levoča), Ing. Milan Lištiak, starosta (Važec), MUDr. Dana Lizuchová, ambulancia pediatrickej kardiológie (Liptovský Mikuláš), Mgr. Ľubomír Lorenčík, Diecézne centrum voľného času (Važec), Mgr. Monika Lorenčíková,
zdravotná sestra (Hermanovce), MUDr. Alica Lučivjánská, pediatrička (Spišský Hrušov), MUDr. Svetlana Lukáčová, primárka gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia (Krompachy), MUDr. Kvetoslava Lukáčová, lekár pre
dospelých (Lipany), MUDr. Ladislav Ľuník, gynekologická ambulancia (Giraltovce), MUDr. Mária Ľuptáková, diabetológia (Spišská Nová Ves), MUDr. Andrea Luščáková, všeobecný lekár pre dospelých (Gelnica), MUDr. Roman Lysina, detský a dorastový lekár (Telgárt), MUDr. Alžbeta Mačugová, všeobecný lekár pre deti a dorast
(Spišské Podhradie), MUDr. Yacoob Mahboob, všeobecný lekár pre deti a dorast (Mníšek nad Hnilcom),
MUDr. Eva Mahutová, zubár (Krupina), MUDr. Štefánia Majdová, gynekologická ambulancia (Giraltovce),
PaedDr. Milan Majerský, primátor (Levoča), MUDr. Jana Majlingová, pediatrička (Bardejov), MUDr. Peter Makara, všeobecný lekár (Snina), Mgr. Helena Mareková, pracovníčka TSP (Liptovská Teplička), MUDr. Peter Marko, všeobecný lekár pre dospelých (Veľká Lomnica), MUDr. Jana Marková, detská nefrologická ambulancia
(Brezno), MUDr. Milan Maťaš, praktický lekár pre dospelých (Giraltovce), MUDr. Mária Medrická, detská kardiologička (Bardejov), MUDr. Alžbeta Medveďová, gynekológ (Brezno), MUDr. Marcela Melikantová, stomatológia (Rudňany), MUDr. Peter Mesár, pediater (Banská Bystrica), MUDr. Michal Mesároš, všeobecný lekár
pre deti a dorast (Huncovce), Ing. Peter Mihaľko, starosta (Brekov), MUDr. Ingrid Miheličová, všeobecný lekár
pre dospelých (Giraltovce), MUDr. Eva Michalková, pediatrička (Rožňava), MUDr. Mária Milková, pediatria
(Holumnica), MUDr. Martina Miškovská, Šrobárov ústav TBC (Dolný Smokovec), Mgr. Ľubomír Mitráš, riaditeľ spojenej školy (Hanušovce nad Topľou), Ivan Mižigár, starosta (Žehra), MUDr. Viera Mlynarčíková, praktický lekár pre deti a dorast (Brezno), Ing. Peter Molčan, primátor (Sabinov), Mgr. Peter Molek, kaplán (Žehra),
MUDr. Ľubomír Mosný, všeobecný lekár pre dospelých (Bzovík), MUDr. Jana Mrázová, praktický lekár pre dospelých Žiar nad Hronom, MUDr. Rút Mrázová, praktický lekár (Mníšek nad Hnilcom), Mária Mražiková, starostka (Ondavské Matiašovce), MUDr. Adriana Mudráková, psychiater (Liptovská Teplička), MUDr. Augustín
Nagy, gynekológ a pôrodník (Rimavská Sobota), MUDr. Beáta Nemčoková, pediatrička (Košice), MUDr. Martin
Olej, všeobecný lekár pre deti a dorast (Krupina), MUDr. Anna Onufráková, imunoalergologická ambulanci pre
deti (Dolný Smokovec), Jozef Oračko, starosta (Podhorany), Katarína Pacáková, komunitná pracovníčka (Nálepkovo), Mgr. Kristína Pačajová, pracovníčka TSP (Hranovnica), MUDr. Mária Paľová, pediater (Budkovce),
PhDr. Imrich Papcun, opatrovateľská služba (Krompachy), PaeDr. Andrea Papp, riaditeľka ZŠ a gymnázia (Moldava nad Bodvou), MUDr. Eva Patakyová, všeobecný lekár pre dospelých (Kráľovský Chlmec), MUDr. Katarína
Pauliniová, zubná ambulancia (Hranonica), Mgr. Mária Pavlíková, zástupkyňa riaditeľa ZŠ (Jarovnice), MUDr. Alena Pekarčíková, pediater (Spišská Nová Ves), MUDr. Branislav Pencák, pediater (Rudňany), PaeDr. Juliana Perečínska, riaditeľka ZŠ (Chminianske Jakubovany), MUDr. Katarína Pešoutová, všeobecný lekár pre dospelých
(Podkonice), MUDr. Marián Petko MPH, riaditeľ NsP Sv. Jakuba (Bardejov), MUDr. Anna Petreková, pediatria
(Krompachy), Eva Petričková, ÚPSVaR (Gelnica), Štefan Petruň, starosta (Banské), Mgr. Mária Pigulová, riaditeľka spojenej školy (Chminianske Jakubovany), MUDr. Eva Pinterová, pediatrička (Soľ), MUDr. Marta Podkonická, praktický lekár (Brezno), MUDr. Peter Polakovský, pediater (Slovenská Volová), MUDr. Andrea Pomikalová, všeobecný lekár (Levoča), MUDr. Mária Poprocká, pediatria (Levoča), MUDr. Ján Posádka, psychiater
(Brezno), MUDr. Jana Prokopová, pediater (Klenovec), MUDr. Drahomíra Púpavová, praktický lekár pre dospelých (Banská Bystrica), Dana Pustulková, komunitná sociálna pracovnička (Rudňany), MUDr. Irena Raganová,
pediatrička (Snina), MUDr. Amiri Rahim, praktický lekár pre deti a dorast (Spišské Vlachy), MUDr. Ružena Raková, praktický lekár pre deti a dorast (Levoča), MUDr. Blažena Repková, pediater (Huncovce), MUDr. Mária Rešutiková, všeobecný lekár (Dolná Ždaňa), Mgr. Marcela Rohaľová, riaditeľka ŠZŠ (Vtáčkovce), MUDr. Alica
Róthová, všeobecný lekár pre deti a dorast (Chminianska Nová Ves), Mgr. Ján Rubis, primátor (Giraltovce),
MUDr. Adriana Rusičová, všeobecný lekár pre deti a dorast, (Nižný Hrabovec), Ing. Iveta Rušinová, primátorka
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(Krompachy), Mária Sabová, terénny sociálny pracovník (Hranovnica), MUDr. Monika Sihelská, všeobecný lekár (Banská Bystrica), PhDr. Petra Sláviková, PhD., Člověk v Tísni (Roškovce), MUDr. Erika Slivková, stomatologická ambulancia (Mníšek nad Hnilcom), MUDr. Mária Slugeňová, pediatria (Levoča), MUDr. Mária Smoligová,
pediatrička, (Gaboltov), Ing. Marián Smorada, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity(Spišská
Nová Ves), MUDr. Elena Snárska, všeobecný lekár (Brezno), MUDr. Ľudmila Spišáková, všeobecný lekár (Žiar
nad Hronom), MUDr. Juraj Stanik, lekár pre dospelých (Lipany), MUDr. Eva Suchánková, psychiater (Brezno),
MUDr. Mária Szaboová, lekár (Pečovská Nová Ves), MUDr. Katarina Šafárová, pediatrička (Tornaľa), MUDr. Pavol
Ščurka, chirurgia (Levoča), Rudolf Šeliga, starosta (Hermanovce), Mgr. Karolína Šimková, kuratorka ÚPSVaR
(Gelnica), Mgr. Alena Šimková, riaditeľka základnej školy (Švedlár), MUDr. Boris Šťastný, pediater (Spišská
Nová Ves), Mgr. Renáta Štefanková, sociálnoprávna ochrana detí (Spišská Nová Ves), MUDr. Pavol Štroncer, pediater (Košice-Luník IX), MUDr. Jarmila Šulvová, detskýlekár (Žiar nad Hronom), Mgr. Anton Šuňavský, kňaz
(Žehra), MUDr. Ivana Švagrovská, detský a dorastový lekár (Liptovská Teplička), MUDr. Ivana Švagrovská, pediater (Svit), MUDr. Mária Tamášová, detská pneumologická ambulancia (Poprad), MUDr. Katarína Tancárová,
všeobecný lekár pre deti a dorast (Levoča), MUDr. Bronislava Tarageľová, všeobecný lekár pre dospelých (Levoča), MUDr. Božena Ťažká, pediater (Čierny Balog), MUDr. Ingrid Terkošová, pediater (Medzilaborce),
MUDr. Peter Tkáč, všeobecný lekár (Spišský Hrušov), Ing. Dušan Tomaško, MBA, primátor (Gelnica),
MUDr. Kvetoslava Tornišová, pediater (Humenné), MUDr. Gabriel Tóth, praktický lekár pre dospelých (Spišská
Nová Ves), MUDr. Mária Trdá, lekár (Sabinov), MUDr. Viera Tropková, pediater (Švábovce), Mgr. Lucia Troppová, riaditeľka ZŠ (Huncovce), MUDr. Ysabel Cristina Ugorčáková, detská kardiologička (Rožňava), MUDr. Dagmar Valachová, gynekológ (Zvolenská Slatina), MUDr. Štefan Vályi, pediater (Tornaľa), Mgr. Drahoslava Vaščáková, učitelka špeciálnej základnej školy (Gelnica), PhDr. Helena Vavrušová, sociálny pracovník NsP (Banská
Bystrica), MUDr. Mária Vereščáková, pediater (Trebišov), MUDr. Jitka Veselá, pediater (Východná), Mgr. Mária
Vidholdová, detský lekár (Zvolen), MUDr. Katarína Višňovská, detský lekár (Žiar nad Hronom), MUDr. Nadežda
Vočková, pediater (Medzilaborce), MUDr. Peter Vokál, všeobecný lekár pre dospelých (Spišská Nová Ves),
PhDr. Ján Volný, PhD. primátor (Spišská Nová Ves), MUDr. Jozef Vrabec, všeobecný lekár pre dospelých (Gelnica), Mgr. Ľubica Vránska, riaditeľ ZŠ (Čierny Balog), MUDr. Ján Zachar, všeobecný lekár pre dospelých (Východná), Mgr. Jana Zacharová, riaditeľka spojenej školy (Rudňany), MUDr. Soňa Zacharovská, všeobecný lekár
pre deti a dorast (Svidník), MUDr. Antónia Zajacová, detský lekár (Banská Bystrica), Ing. Milan Zimerman, starosta (Kecerovce), MUDr. Kristína Žáková, pediatrička (Strážske), MUDr. Dana Žemberová, gynekológ (Žiar
nad Hronom), MUDr. Mária Žemlová, praktický lekár pre deti a dorast (Žiar nad Hronom), František Žiga, starosta (Spišské Vlachy) a mnohým ďalším...
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PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH PRÍJMOCH A VÝDAVKOCH
Na uskutočnenie projektu Zdravé komunity boli poskytnuté účtovnej jednotke finančné prostriedky prostredníctvom dotácie z Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (na základe zmluvy o partnerstve medzi MZ SR a Zdravé komunity, n. o. a Zmluvy
o poskytnutí NFP medzi MPSVaR a MZ SR) v celkovej výške 2 104 231,55 €, ktorá bola
vyčerpaná v plnej výške.

H O S P O DÁ R E N I E A Ú ČTOV N Á ZÁVIERKA ORGANIZÁCIE

Organizácii boli poskytnuté pôžičky vo výške – 30 000 € od Platformy na podporu
zdravia znevýhodnených skupín a taktiež 230 000 € od Ministerstva zdravotníctva SR
(v dňoch 15. 4. 2015 – 100 000 € a 25. 5. 2015 – 130 000 €), z ktorej bolo do 31. 12. 2015
vrátených 190 384,47 € (18. 12. 2015), teda zostatok pôžičky od Ministerstva zdravotníctva SR bol vo výške 39 615,53 €. V roku 2015 organizácia splatila pôžičky MF SR
z roku 2014 (z dňa 19. 11. 2014) vo výške 665 000 € v troch častiach – 627 108,38 € dňa
31. 8. 2015; 23 148,77 € dňa 23. 11. 2015 a 14 742,85 € dňa 18. 12. 2015.

ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
Účtovná závierka k 31. 12. 2015 bola zostavená v súlade so zákonom č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov v súlade s Opatrením MF SR zo 14. 11. 2007
č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovanie účtovných jednotiek, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania.
Účtovný rok 2015 predstavuje obdobie od 01. 1. 2015 do 31. 12. 2015.

VÝROK AUDÍTORA
Účtovná závierka k 31. 12. 2015 bola overená audítorom. Správa audítora je uložená v sídle
organizácie Zdravé komunity, n. o.

Realizované náklady na Národný projekt Zdravé komunity boli vo výške 2 232 147,57 €.
Prevažnú časť výdavkov organizácie v roku 2015 predstavujú mzdové náklady, zákonné
sociálne poistenie a zákonné sociálne náklady. Ich podiel na celkových nákladoch predstavuje 83,73 %.

PREHĽAD ROZSAHU PRÍJMOV (VÝNOSOV) V ČLENENÍ PODĽA ZDROJOV
• spotreba materiálu
74 992
• cestovné
84 083
• mzdové náklady
1 337 936
• zákonné sociálne poistenie
413 141
• zákonné sociálne náklady
117 870
• služby
197 888
v tom:
• ubytovanie a stravovanie na školeniach 55 852
• sprostredkovateľské služby
28 521
• prenájom priestorov a techniky
12 827
• služby spojov, poštovné
53 926
• administratívne služby
19 652
• ostatné služby
27 110
• ostatné náklady
6 238
Organizácia uskutočňovala platby v hotovosti a evidovala pohyby pokladničnej hotovosti
v pokladničnej knihe. Platby boli realizované najmä cez bankový účet zriadený v Tatra
banke, číslo účtu 2949459888/1100. Zostatok k 31. 12. 2015 bol vo výške 1 367,58 €.
Aktíva a Pasíva k 31. 12. 2015 dosiahli výšku 3 238 € netto.
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Výška krátkodobých záväzkov k 31. 12. 2015 predstavuje sumu 60 570 €, z toho záväzky
z obchodného styku sú vo výške 58 135 €. Pohľadávky z obchodnému styku k 31. 12. 2015
nemala organizácia žiadne. Hospodársky výsledok za rok 2015 je strata vo výške –
127 817 €.
Nezisková organizácia Zdravé komunity, n. o. nemá žiadne budúce možné záväzky, ktoré
sa vykazujú v súvahe a taktiež nemá žiadne finančné práva ani povinnosti, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a nevykazujú sa v súvahe.

STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE
Organizácia Zdravé komunity, n. o. nenadobudla v roku 2015 žiadny dlhodobý hmotný
ani nehmotný majetok a žiaden nemá.
Aktíva k 31. 12. 2015 dosiahli výšku 3 238 € v nasledovnom členení: /v EUR/
• obežný majetok
3 238
v tom:
• finančné účty
2 006
• daňové pohľadávky 1 232
Pasíva k 31. 12. 2015 dosiahli výšku 3 238 € v nasledovnom členení: /v EUR/
• vlastné zdroje krytia
127 817
• cudzie zdroje spolu
131 055
v tom:
• záväzky sociálny fond
870
• záväzky z obchodného styku 58 135
• záväzky voči zamestnancom 0
• záväzky voči poisťovniam
2 015
• ostatné záväzky
419
• krátkodobé finančné výpomoci 69 616

Asistentka osvety zdravia
Martina Bendíková (Svinia, 2015)

ZMENY A NOVÉ ZLOŽENIE ORGÁNOV NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE
Dňa 24. 6. 2015 bol zvolený a vymenovaný PhDr. Michal Vašečka, PhD. na funkciu predsedu Dozornej rady, vo funkcii nahradil Ing. Antona Marcinčina, PhD. (od 1. 10. 2014 do
24. 6. 2015).

ĎALŠIE ÚDAJE URČENÉ SPRÁVNU RADOU
Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje na zverejnenie vo výročnej správe.

VYJADRENIE REVÍZORA
Organizácia Zdravé komunity, n. o. nemá stanoveného revízora organizácie. Predseda Dozornej rady PhDr. Michal Vašečka, PhD. vo funkcii revízora preskúmal hospodárenie neziskovej organizácie a nemá k nemu pripomienky.
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Z ÁV E R
Projekt Zdravé Komunity, n. o. je naplnením intenzívnej práce viacerých organizácií tretieho sektora za viac ako 15 rokov. Ako uvádza predložená Výročná správa, projekt je
odborníkmi hodnotený ako mimoriadny nielen v Slovenskej republike, ale v celej Európskej Únii a najmä v okolitých krajinách snažiacich sa o zlepšenie zdravotného stavu
marginalizovaných rómskych komunít. V tomto zmysle je projekt Zdravé Komunity, n. o.
hodnotený ako jeden z najlepších príspevkov Slovenska k snahám európskych spoločností hľadať riešenia dlhodobo zanedbávaných politík starostlivosti o marginalizované skupiny obyvateľstva. Zdravé komunity, n. o. tak predstavuje model, ktorý by v rámci OMC
(Otvorenej metódy koordinácie) metódy mohli preberať i ďalšie vlády krajín EÚ, predovšetkým v stredoeurópskom regióne.
Výnimočnosť projektu Zdravé Komunity, n. o. stojí na niekoľkých pilieroch. Po prvé, projekt
je naplnením predstavy európskych spoločenstiev o participatívnosti tzv. Národného
projektu. Projekt Zdravé Komunity, n. o. bol vytvorený zdola mimovládnymi organizáciami, medzinárodnými organizáciami a podnikateľskými subjektmi, ktoré následne vstúpili
do úspešnej spolupráce s predstaviteľmi štátneho sektora. Po druhé, projekt od začiatku
nevynechával pri tvorbe cieľov a konkrétnych opatrení skupinu, ktorej sa týka. Výsledkom
je pozoruhodná a málo vídaná súdržnosť kolektívu pracovníkov Zdravých Komunít a zároveň vysoká prestíž projektu v očiach marginalizovaných rómskych komunít. Po tretie,
projekt Zdravé Komunity, n. o. môže slúžiť ako príklad spolupráce a spojenectva tretieho
a štátneho sektora pri riešeniach náročných problémov, ktoré vyžadujú intenzívnu sektorovú spoluprácu. A po štvrté, projekt je dobrou ukážkou ako riadiť väčšiu skupinu
osvetových a sociálnych pracovníkov pohybujúcich sa v najťažšom možnom teréne a ako
systematicky zvyšovať ich odborné i ľudské kompetencie potrebné pre túto prácu.

Členovia tímu z Veľkých Kapušian – koordinátor
Zoltán Batka a asistentky osvety zdravia
Magdaléna Beláková (vľavo) a Lucia Vargová
2015 ↑
Voľnočasové aktivity s deťmi – koordinátor
Rudolf Rusňák a asistent osvety zdravia
Dávid Rybár (Moldava nad Bodvou, 2015) →
Zabezpečenie invalidného vozíka – assistent
osvety zdravia/koordinátor Milan Adam
(Pavlovce nad Uhom 2015) ↓

Projekt Zdravé Komunity, n. o. zároveň prináša v reálnom čase nielen viditeľné a merateľné
výsledky pri zlepšovaní postavenia marginalizovaných rómskych komunít v Slovenskej republike, no prináša i zlepšenie spolupráce všetkých tých aktérov, ktorí sa podieľajú na
tejto práci. Projekt tak prináša kumulatívny efekt pozitívnych zmien v prostredí, kde si
mnohí tvorcovia verejných politík zvykli na neúspechy. V konečnom dôsledku zároveň
znamená ušetrené financie pre štátny rozpočet.

58 ZDRAVÉ KOMUNITY _ výročná správa za rok 2015

59

Príloha č. 1 – Účtovná závierka
Príloha č. 2 – Správa nezávislého audítora
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