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Správa o aktivitách Slovenskej siete proti chudobe v r. 2021 

Motto:  

„Neviem, ako sa bude bojovať v tretej svetovej vojne, ale vo štvrtej to budú palice a kamene“.           

                                                                                 Albert Einstein 

V roku 2021 pokračovala kulminácia 2. a 3.vlny pandémie COVID-19 na Slovensku.  

Dnes sa objavuje nová mutácia z Afriky. Stále experti skúmajú pôvod tejto bezbrehej 

pandémie. Aj od tohto faktu závisí ďalšia budúcnosť našej civilizácie, či pôjde o kolaps, vznik 

nového.   

Nebolo vôbec ľahké sa znovu vzchopiť a reštartovať. Začiatkom roku 2021 sme ukončili 

projekt Reštart seniorov, ktorý podporilo Ministerstvo regionálneho 

rozvoja a 30. Januára 2021 SAPN s partnerskými organizáciami na 

Slovensku, v EU, vo svete zorganizovala  Medzinárodnú konferenciu 

zameranú na zdravie (zoom). Na túto on-line konferenciu sa spojilo 

vyše 250 účastníkov z viacerých kontinentov.  

Podujatia spojené s prípravou a vyhodnotením účasti 

Slovenskej delegácie  na 19. Európskom stretnutí ľudí so 

skúsenosťou chudoby (PeP) 

v hybridnej forme. (3 500,-eur príspevok z EAPN , ak 

zabezpečí SAPN 3 500 eur kofinancovanie) 

V 1.kvartáli sme pripravili plán činnosti zameraný na jadro 

našej činnosti . Európska sieť proti chudobe –EAPN nás 

  

  

 

  

  

 

  

  

informovala  o  plánovanej  a  schválenej  hybridnej  forme  19.  Európskeho  stretnutia  ľudí  so

skúsenosťou chudoby  v  roku 2021.

  Ale boli sme si vedomí, že naši členovia so skúsenosťou chudoby (PEP)vo veľkom počte,

nie sú schopní komunikovať on-line, ani ich deti. Takže sme sa stretávali v  malých skupinách,

aby  sme  ich  motivovali  používať  IT  technológie,  aby  sme  ich  vzdelávali  podľa  jednotlivých

krajoch  (M.  Baštová  –  západné  Slovensko),  I.  Malek  koordinoval  severo-východ,  a  Z.Koňová

pomáhala v  strednom Slovensku.

  Naši strategickí partneri D.Plaček (JESKO), Spoločnosť Slovensko-indického priateľstva,

Rómske  komunitné  centrum  v  Myjave,  založené  manželmi  Herákovými,  a  najchudobnejší 

región  –  oblasť  Rimavskej  Soboty,  Kokave  nad  Rimavicou,  atď.  pod  vedením  nášho

podpredsedu SAPN, V. Sendreia  pracovali hlavne s  rómskymi komunitami.



 

  

   

 

 

  

 

 

       

   

  

a workshopvzdelávací  osôb11pre   

  

 

 

 

  

 

  

   ( EUR 2,177.50 )  

Cestovanie naprieč Slovenskom nám pomohlo zoznámiť sa 

s dopadom pandémie COVID-19 na PeP.   SAPN  zrealizovala 

dotazník o súčasných prioritách ľudí v riziku chudoby na Slovensku. 

Počas našich stretnutí s PEP z rôznych obcí a miest, sme 

publikáciudistribuovali seniorovReštart a výsledky 

projektu,  ďalšie materiály, brožúry.  

 

 

Poverty Watch Report 2021 (Správa o chudobe 2021).  

SAPN  strategický partner a dlhoročný člen Oáza – centrum nádeje 

pre ľudí bez domova,   podal projekt Bývanie ako prvé  ( Housing 

V  kaviarni  Schercz , 19.  novembera 2021

podpredseda  SAPN  a  ambasádor

projektu  Luč z  temnoty  (4.ročník) Mgr V.

Sendrei  odovzdal  odmeny  vynikajúcim

Rómskym občanom, ktorí budovali mosty

medzi ľuďmi a  ktorí pomáhajú podzvihnúť

postavenie Rómov na Slovensku.

Digitalizácia  sa  popri upevnení telesného

duševného  zdravia,  včítane  zraniteľných

a  vylúčených  skupín,  s  dôrazom  na

aktívny  prístup  k  svojmu  zdraviu,  stala

našou  druhou  prioritou  v  roku  2021.

Preto  sme  zorganizovali  po   mesiacoch

lock-down  a  reštrikcií   PEP   prípravné

      

Poverty  Watch  Report  2021.

Získali  sme  informácie  na  prípravu

                     
       

     

      

    
    

    
   

   
  

 
       

    
      
    

    
    
   

   
  

v  Jakubovanoch, 27.5.

 A  28.  mája sme  mali  on-line  

stretnutie  formou webináru  pre  našich

členov  SAPN,  aj  s individuálnym  
prístupom  napojiť  sa  on- line  a  
odkomunikovať  vlastný  postreh,

názor,  príspevok.  S  dodržovaním  striktných

hygienických  pravidiel  a  dennou

dezinfekciou  miestností,  chodieb,  kuchyne,

jedálne, toaliet a  striktnou kontrolou testov  a
covid pasov.



  

   

     

  

    

  

    

  

   

  

 

  

 

  

  

  

 

    

  

 

        

 

 

 

first)  pre   ľudí   bez   domova,  a  ktorým   hrozí   strata   bývania,  a  tento   projekt   bol

schválený Ministerstvom regionálneho rozvoja a  European Social Funding. A  páter  Gombita,

zakladateľ  Oázy  v  Košiciach  –  Bernátovce  nás  informoval  o  problematike  bývania  pre  ľudí  v

núdzi, čo   sa  stalo  našou  tretou  prioritou.  3-krát  sme  zorganizovali  stretnutia  v  meste

Košice na východe Slovenska.  Nadviazali  sme  spoluprácu  s  Teologickou  univerzitou  a  25.

augusta  2021  sme v  hale  na  prízemí  zorganizovali  výstavu  o  sv.  Františkovi  Xavierovi,  ktorý

pôsobil  10  rokov  v indickom  meste  Goa  a  ako  spoluzakladateľ  Rádu  jezuitov  v  16.st.  a
najväčší  kresťanský misionár celý svoj život venoval službe ľuďom v  núdzi a  vylúčeným. Ako

bývalý rektor slávnej európskej univerzity Sorbonna v  Paríži, učil zdarma indické  detí aj ich

rodičov.  Šľapajach  sv.

Františka z  Assisi, ktorý sa zriekol bohatstva, komfortného života a  celý život slúžil núdznym

a  Sv.  Františka  Xaviera   dnes  kráča  pápež  František,  ktorý  ako  jezuita  zložil  sľub  chudoby

a  služba  ľuďom  je  jeho  hlavnou  aktivitou.  V  Košiciach  sme  stretli  predstaviteľov  Rádu

saleziánov  ,  ktorí  pôsobia  priamo  na  najchudobnejšom  sídlisku  Luník  IX.,  kde  býva  a  žije

rómska komunita.  Toto sídlisko si vybral aj pápež František , ktorý sa aj stretol s  chudobnými

na Luníku IX, počas svojej návštevy v  septembri 2021. Dôraz na zdravie a dôstojný život.

Ďalšie stretnutie PeP v  Košiciach sa uskutočnilo 14. Septembra priamo na Luníku IX. s  Rómami,

počas návštevy pápeža Františka.

https://youtu.be/3T9Fn-ZXuis

  Tretie stretnutie v  Košiciach sme zorganizovali v  novembri,  10.11.  aj  v Oáze  v  centre

Nádej.

Zároveň  sme  zistili,  že  ľudia,  ktorí  sa  sústredili  na  prevenciu  zdravia,  a  naučili  sa

v našom centre v Jakubovanoch, kde pravidelne dlhodobo od r.2013 poskytujeme 
záujemcom z našich radov psychohygienické návyky, dostatok pohybu, priestor a čas, aby si 

osvojili  základné rehabilitačné a  jogové zostavy,

https://youtu.be/3T9Fn-ZXuis


  

  

 

   

  

  

  

   

    

    

   

 

 

  

   

  

   

  

 

 

   

   

 

 

 

   

 

  

 

    

    

 

    

  

   

ozdravili  jedálniček,  a  rozlíšili  rozdiel  medzi  telesným  a  duševným,  sociálnym  ,  duchovným

zdravím, ako je dôležité nepodľahnúť panike, udržať si pokojnú myseľ  a  duševné zdravie, títo

môžu  využiť  aj  extrémne  podmienky  lock-down  a  karantény  na  posilnenie  telesného

a  duševného  zdravia,  bez  stresu  a  pobehovania  sem-tam.   A  naopak.  Ľudia,  ktorí  podľahli

panike, stresu, sú frustrovaní a  boja sa najhoršieho. Pravdaže,  náš imunitný systém závisí od

dobrej nálady, pozitívneho očakávania a  well-being až na 50%  podľa expertov.

  Keďže  panika  a  zlé  podmienky  počas  pandémie  COVID-19  ,  spojené  s  nedostatkom

priestorov, izby na izolovanie chorého člena rodiny,  na dištančné učenie viac detí v  rodine,

bez  potrebného  zariadenia  a  IT  zručností,  na  home-office,  s  prístupom  k  nemocniciam

a  lekárskej  starostlivosti,  sú  horšie  u  ľudí  v  riziku  chudoby  a  vylúčených,  sme  pokračovali  aj

v  roku 2021  v  koncentrácii na zdravie, ako dominantná priorita SAPN.

  Preto  sme  uverejnili  výrok  jedného  z  geniálnych  vedcov,   najväčšieho  mysliteľa

minulého  tisícročia  Alberta  Einsteina,  ktorý  dokázala  preniknúť  k  jadru  vesmíru  cez  mnohé

zahmlenia, paradoxy tohto nášho bytia a  psychickej výbavy. Aj my potrebujeme v  súčasnosti

preniknúť  k  podstate  nášho  pôsobia  a  zmyslu  života.  Zjavne  žijeme  v  nezdravom  prostredí,

v  nezdravom   ovzduší,  v  toxických   medziľudských   vzťahoch,  kde   si   nedôverujú   ani

najbližší členovia  rodiny,  žijeme  nezdravo,  upnutí  na  nepodstatné  veci.  Zrealizovať  Plán

obnovy a  odolnosti   bez   nášho  prebudenia   a  vnútornej   premeny  sa  nepodarí   úspešne  a
efektívne.

Dominantnú  rolu  duševného  a  sociálneho  zdravia  sme  rozpoznali  aj  v  tejto  mimoriadnej

politickej  situácii  a  stavu  justície,  kedy  sa  obnažilo,  že  počas  minulých  vlád  boli  súčasťou

organizovaného  zločinu  čelní  predstavitelia  a  štátni  vedúci  pracovníci,  na  súdoch,

v  prokuratúre,  v  polícii,  v  tajnej  polícii,  na  daňovom  úrade,  atď.  Politický  boj  sa  počas

pandémie, kedy ide o  životy občanov,  pretavil v  psychologický boj, aby došlo k  výmene vlády

a  zastavilo sa väznenie najbohatších  a vysokopostavených vinníkov. Najviac podliehajú panike

nielen  chudobní  ľudia,  ľudia,  čeliaci  energetickej  chudobe,  žijúci  v  schátralých  starých

budovách,  bez  potrebných  financií  na  IT  technológie,  na  prenájom  väčších  bytov

s  miestnosťami na dištančné učenie, home-office.  Ale týka sa to celej spoločnosti, hlavne ľudí,

tvorcov  verejnej  mienky,  média,  novinárov,  komentátorov,  moderátorov,  ktorí  premietajú

vlastné  strachy  o  existenciu  v  nových  životných  podmienkach  a  kognitívnej  mape  „von“,  do

druhých,  nielen  politikov  vládnych  strán.  A  takto  šíria  paniku,  neistotu,  nedôveru  medzi

občanmi  a  vládou,  štátnymi  inštitúciami,  európskymi  inštitúciami,  ľudí a  členov  rodín  medzi

sebou, zlé správy, negatívne očakávania. Namiesto aby upokojili v  najťažších chvíľach národ,

kedy ľudia počas tvrdého  lock-down sedia doma a  počúvajú správy, média.  Zamedzuje  sa

takto spravodlivosti,  potrestaniu vinníkov,  že sa vedome zneužíva pandémia.

Rada vlády pre neziskové organizácie,  ktorej sme sa stali minulý rok členom,  napísala

Vyhlásenie  všetkým  členom  a  občanom,  aby  ľudia  boli  citliví  a  nápomocní  našim

zdravotníkom, lekárom, a  nie obeťou politického boja a  vedome vytváranej nedôvery medzi

ľuďmi  a  vládou,  autoritami.  A  obeťou  konšpirácií.  Ak  je  verejný  priestor  naplnený  takouto



   

   

  

 

  

 

  

  

     

  

 

   

 

 

  

  

 

  

 

 

   

  

  

   

      

  

 
 

  

 

   

intoxikáciou,  zlyhávame.  A  tak  je  veľmi  potrebné  rozprávať  o  dobrých  skutkoch

mimovládnych organizácií, vytvoriť im priestor v  masmédiách, v  televízii.

  Chudoba  a  nárast   ľudí  v  riziku  chudoby  má  dopad  na  mentálne  aj  sociálne 

zdravie  celých  rodín.  Nemocnice  sú  plné  covid  pacientami.  Je  permanentný 

nedostatok  zdravotníckeho personálu, lekárov, odborníkov. Počas pandémie je 

nepostačujúci minimálny  príjem, mnohí stratili a  stratia prácu, alebo počas „kurzarbeit 

“ robotníci a  pracujúci dostávajú  limitovaný príjem.

  24-25.  Novembera  2021  7-členná  slovenská  delegácia  participovala  vo  World  Cafe

workshopoch  19. Európskeho stretnutia ľudí so skúsensťou chudoby  zameraných na Zdravie

a  Digitalizáciu s  delegáciami z  EAPN Česko, EAPN Švédsko, EAPN  Fínsko a  EAPN Rumunsko.

  Z  12 návrhov týkajúcich sa starostlivosti o  zdravie, bolo národnými sieťami členských

štátov   EU  schválené  naše  slovenské  riešenie  a  odkaz:  preventívny  program  na  posilnenie

telesného  a  duševného  zdravia  včítane  zraniteľných  a  vylúčených  skupín.  S  dôrazom  na

vlastnú  zodpovednosť  za  zdravie,  čo  posilní  našu  sebadôveru  a  sebadisciplínu.  Súčasťou

preventívnych  programov  sú v našom centre  športové  aktivity,  rehabilitácia,  relaxačné  
cvičenie,  kurzy stresmanažmentu, wellnes,  osvojenie  si  psychohygienických  návykov,  
mentálny  tréning ako autogénny  tréning  prof.  Schultzeho,  duševné  cvičenia  sv.  Ignáca,  
Jacobsonova  relaxácia,

dýchacie  cvičenia,  jogové  cvičenia,  zen  meditácie,  tai  -  chi  cvičenia,  kurzy  ajurvédy,

naturopatie, preventívnej medicíny, kurzy zdravého stravovania, atď.

  Follow-  up  19.  Európskeho  stretnutia  sme  začali  tlačovým  brífingom  25.  Novembra

2021.  Vyhodnotenie  odvysielala  TV  Dvojka   v  regionálnom  vysielaní.  Zrealizovali  sme

hodnotenie členov slovenskej delegácie včítane interview s  Mgr. Pátrom Gombitom.  Tieto dni

dokument s  interview šírime prostredníctvom SAPN mailing listom, videom, dokumentárnym

filmom,  rozhovormi,  diskusiami,  informovaním  verejných  autorít,  premiéra  vlády  Hegera,

ministra financií I.Matoviča, ktorý pripravuje daňovú reformu s  návrhom dať 70,-eur/ na dieťa

od 3 rokov  –  18 rokov na športové aktivity a  voľnočasové kurzy a  tréningy. Informovali sme aj

Radu vlády pre neziskový sektor a  Komoru.

  Začali  sme  už  s  prípravou  Konferencie  s  dôrazom  na  Health  Preventive  Program  na

posilnenie  telesného  a  duševného  zdravia  pre  zraniteľné  a  vylúčené  skupiny  s  expertom,

a  predstaviteľom  EAPN  –  Malta  p.  Andre  Bonello  na  Slovensku  v  prvej  polovici  2022.

Pripravujeme pilotnú štúdiu koncentrovanú na túto tému.

FILM LINK PeP:
https://youtu.be/rnmg4F_2Po0

  Informovali  sme  o  19.  Európskom  stretnutí  ľudí  so  skúsenosťou  chudoby  a  jej

výsledkov,  odkazov  tiež  p.  premiéra  Hegera,  ministra  financií  I.  Matoviča,  predsedu

parlamentu  B.Kollára,   europoslancov,  p.  Luciu  Ďuris-Nicholson,  MEP Miriam  Laxman,   pani

štátnu  tajomníčku Gaborčákovu  –  našich expertov,  členov, partnerské organizácie a  ďalších.

https://youtu.be/rnmg4F_2Po0


2.Európsky semester a Sociálny pilier  (1 500,-euro) 

24.júla – 25. júla 2021   sme zorganizovali podujatie s workshopom nazývané Všetci na jednej 

lodi (All in One Boat) pre 19 osôb s partnerskými organizáciami Bethánia,  JESKO, Oáza, 

založenej pátrom P. Gombitom, ambasádorom EMIN 2, Spoločnosťou Slovensko-indického 

priateľstva, ktorá tiež pracuje s migrantami a azylantami, využívajúc skúsenosti a kontakty, 

ktoré sme nadviazali počas implementácie Európskeho projektu EMIN 2. Osvedčila sa 

spolupráca s novou partnerskou organizáciou,  Bethánia Liptov, ktorá  zabezpečila zahraničné 

odborníčky na chudobu. Pozvali sme misionárku Tanya Botha, ktorá pracuje s rodinami 

s deťmi v dedine Kalunga North Zambia. Má mnohoročné skúsenosti zo služby chudobným 

v Austrálii, Indii, Nemecku, Holandskej Zambii, KDR, Namíbii and Malawi.  

Lektorky a otec Gombita zdieľali s účastníkmi svoje know-how ako pracovať s PEP 

a pomôcť im prekonať generačnú chudobu. Experti na chudobu prispeli k Stratégii Európa 

2020 – 30 a k Plánu obnovy a odolnosti, ako napísaný dokument 

pretaviť do praxe.  (EUR 679.50) 

 

Medzinárodné podujatie Všetci na jednej lodi, bolo 

vyhodnotené ako veľmi úspešné. Podpora komunitného života 

je možná, ak využívame tie postupy a veci, ktoré sú k dispozícii 

a zbytočne nenavršujeme výdavky. Napr. deti chudobných, ktorí 

nemali ani výkresy, zošity, učebnice, či perá, farbičky, počítadlo, 

tabuľu, kriedu,  sa učili farby, cez predmety, ktoré boli naporúdzi. 

Napr. zelené listy, žlté, červené, biele kvety, ktoré podľa 

potrebného počtu hádzali do umytých 

kelímkov od limonád, piva, ktoré im dali 

hostia. Na workshope participovalo 19 

osôb.  

 

Slovenská sieť proti chudobe 
presadzovala politické opatrenia vo 
svojom smere a kritický prístup k 
vládnym politikom, prečo nerealizujú 
ciele piliera. 

 

  

Naša  odborníčka  Z. Kusa  uverejnila  v  denníku  SME  článok  o  zlej  situácii  mladých  ľudí  s
bývaním,
ktorí si hľadajú prácu mimo domova rodičov, v mestách. Na bývanie sme sa zamerali ako na 3.
prioritu. Naša odborníčka E. Novotná napísala článok o Minimálnom príjme na stretnutie PeP.

  SAPN sa stala členskou organizáciou Rady vlády pre mimovládny sektor. Pomáhame teda
pripravovať Koncepciu rozvoja mimovládneho sektora 2022  -  30 a Akčný plán 2022  -  24. Naša



 

 
 

 
  

  
 

  
 

 

   

 
  

  
 

 
  

 

 

3. Poverty Watch Report 2021 and dissimination/ 3. Správa Poverty Watch 2021 a jej 

šírenie    ( 750,-€ ) 

PhDr. Anna Galovičová  spolu s výborom expertov SAPN vypracovala Správu o chudobe 

2021.  B. Bašta, národný koordinátor a I. Malek ex-národný koordinátor pomohli zapojiť PeP 

do prípravy tohto kľúčového dokumentu, využitím sociálnych médií a prieskumu, 

prostredníctvom stretnutí a telefonických, video hovorov v rámci možností. A využijúc 

interview na zmapovanie praktík, ktoré sa používajú pre participáciu PEP medzi členmi SAPN 

a EAPN. Vypracovaný dokument sme debatovali počas leta, keď sa ukončil lock-down a mohli 

sme sa stretávať v menších skupinách, dodržujúc inštrukcie epidemiológov a vládnych 

rozhodnutí.  

Zníženie chudoby v Európe do roku 2030 sa podarí, aj na Slovensku, ak Plán obnovy 

a projekt Next Generations obsiahne sociálnu a environmentálnu dimenziu a národné vlády 

budú spolupracovať s nevládnymi organizáciami a s privátnym sektorom ako rovnocenní 

partneri. Ako partnerská organizácia sme sa zapojili do tvorby Európskeho projektu Green Deal 

predsedníčka A. Galovičová sa stala členkou riadiaceho výboru (6 osôb),  ktorý je zodpovedný
za  pomoc  pri  príprave  participatívneho  procesu  a  Stratégie  Slovenska  2030.  Takže  ,  v  tejto
pozícii môžeme využiť aj inšpiráciu a dáta z EAPN. A čiastočne sa podieľame na tvorbe politiky
zameranej  na  znižovanie  chudoby  na  Slovensku.  A  v  budúcnosti  sa  podieľať  na  príprave,
implementácii, hodnotení Plánu obnovy a odolnosti.

  Počas  nášho  podujatia  Všetci  na  jednej  lodi,  sme  zviditeľnili  kľúčové  trendy  a  politiky,
týkajúce  sa  zníženia  chudoby  a  sociálnej  exklúzie  v  Európe,  na  báze  implementácie  hlavami
štátov  a  vlád  schváleným  Európskym  pilierom  sociálnych  práv  r.  2017  v  Gotteborgu.  Ide
o  reflektovanie  dnešných  gigantických  zmien,  kedy  ľudia  ľahko  padajú  do  chudoby
robotizáciou,  automatizáciu.  stratou  pracovných  miest,  vážnym  ochorením,  či  úrazom,
v  starobe  –  chorobe. Ak boli platy nízke, je nízka aj penzia. Slováci sa dožívajú priemerne veku
77  rokov,  čo  nás  zaraďuje  medzi  štáty  s  najnižším  priemerným  vekom.  Súvisí  to  najmä  so
spôsobom  života,  vysokou  konzumáciou  cigariet,  alkoholu,  lacného  tučného  mäsa,
znečisteného životného prostredia, vody, ovzdušia, pôdy, atď. Mnohí ľudia zažívajúci chudobu
nežijú dôstojne, ani nebývajú dôstojne.

  Hlavnou  ideou  Sociálneho  piliera  je  zdôrazniť  zodpovednosť  vlád  zabezpečiť  rozumné
sociálne  podmienky  pre  svojich  občanov.  Pre  dôstojný  život  v  zdraví  aj  v  dlhovekosti.  Nie
príkazom, zákonmi EU, ale podľa možností každého členského štátu EU.Každý členský štát EU
informuje EU, čo sa mu podarilo dosiahnuť v  tejto oblasti implementácie Sociálneho piliera,
dôstojného života pre každého euroobčana a  v  spoločnom dialógu vyhodnocujú rôzne riešenia
a  úsilie.  Diskusia  prebieha  so  zástupcami  MVO,  expertmi  na  chudobu  a  zvyškom  občianskej
spoločnosti.  Aj  my  sa  snažíme   budovať  spoluprácu  s  novými  mimovládnymi  organizáciami,
charitatívnymi  organizáciami,  koncentrovanými  na  začlenenie  zraniteľných  a  vylúčených
skupín  do  spoločnosti,  ako  napr.  rómska  komunita.  A  zdôrazňujeme  príklad  dobrej  praxe  –
Európsku sieť proti chudobe.



  

  

 

 

   

    

 

   

   

    

 

 

   

Dokument rómske deti, tanečnice. https://youtu.be/DyPWKG-_viI 

Viac a viac ľudí počas pandémie COVID-19 chápe, aká dôležitá je múdrosť, emočná 
stabilita nepodľahnúť panike,  emočná inteligencia. Súcit, myslenie win – win (výhra – výhra), 
že nemusí platiť Darwinov zákon džungle a keď jeden vyhráva, tak ten druhý prehráva (výhra 
– prehra). Len touto vnútornou transformáciou sa rozšíri demokracia so silnejúcim hlasom ľudí 
v riziku chudoby, namiesto korupčných škandálov a rozhodnutí seba stredných politikov.  

Ak sa mimovládny sektor a občianska spoločnosť spojí a vytvorí silnejšiu väzbu na 
národnej i európskej úrovni, podobne ako počas fungujúcej tripartite na národných úrovniach,   
potom možno znížiť chudobu a nahradiť konšpiračné bludy, negativitu, nedôveru vo verejnom 
priestore, zmysluplnými aktivitami, a spoluprácou. Takto sa potom dajú šíriť informácie, 
zapojiť expertov na chudobu do našej SAPN a EAPN práci a zviditeľniť ich hlas v komunikačnej 
práci SAPN na národnej i Európskej úrovni.  

  SAPN  a mimovládne organizácie sociálne orientované bez podpory vlády nedokážu 
riešiť efektívne situáciu PeP. Bez posilnenia hlasu ľudí so skúsenosťou chudoby. Ale to už 
nestačí. Naša nová vláda bojujúca s organizovaným zločinom v najvyšších kruhoch, medzi 
najbohatšími  potrebuje našu podporu. Najlepšie cez dobre fungujúcu Radu vlády pre 
neziskový sektor . A preto sme členmi tejto Rady , pripravení pomáhať.  

s  EAPN,  ale  projekt  nebol  schválený  r.  2021.  V  rámci  ochrany  životného  prostredia  a
posilnenia  komunitného života občanov  sme vypracovali projekt Zelené srdce. 

Je  potrebné  posilniť  dobrovoľníctvo,  posilniť  pozíciu  a  štatút  dobrovoľníka  a  zaplatiť  za  ich

prácu  a  službu  PeP,  ľuďom  v  núdzi.  Individuálnym  prístupom  dobrovoľníkov  k  chudobným

deťom  a  k  ich  rodičom,  by  sme  ich  mohli  naučiť  IT  zručnosti  a  pracovať  z  domu,  učiť  sa

dištančne,  aby  chudobné  deti  neprepadávali.  Aktivisti  majú  sociálne  cítenie,  rozvinutú

praktickú a  emočnú inteligenciu. Počas pandemickej situácie školy využívajú dištančné učenie,

a  učitelia  nedokážu  viesť  dištančné  vyučovanie  a  súčasne  v  rodinách  detí  pomáhať  deťom

v  chudobných  rodinách  pri  práci  s  počítačom,  ich  zabezpečením,  ovládaním.  A  prístup

k  digitálnym  technológiám  sa v  budúcnosti ukazuje ako kľúčový pre PEP, ich deti.  Podľa toho,

do akej miery bude digitalizácia v  danej krajine, bude spoločnosť inkluzívna alebo exkluzívna,

funkčná alebo dysfunkčná.

https://youtu.be/DyPWKG-_viI


 

 

   

4. Preklady. (1 000,-eur) 

 

•  Preklad dokumentov v súvislosti so stratégiami Európa 2020, európskym semestrom 
alebo Európskym pilierom sociálnych práv. Preložili sme 115 strán z anglického do 
slovenského jazyka, ktoré nám EAPN poslalo a ktoré sme v preklade využili na našich 
stretnutiach a poslali našim  členom.  
•  
         5. Spolupráca s EAPN a medzinárodné aktivity.  

Anna Galovičová pracovala ako  EXCO a zúčastňovala sa na EXCO stretnutiach a zoom 

konferenciách.  

 

Anna Szuhová pracovala ako  EUISG členka a zúčastňovala sa stretnutí v EUISG výbore 

v rámci možností.  

Ivan Malek sa zúčastňoval na stretnutiach národných koordinátorov, kde zastupoval 

Braňa Baštu, kvôli jeho prísnej pracovnej doby počas pandémie COVID-19.   

 

6. Masmédia referencie: 

Zvyšovanie a šírenie informovanosti o našej činnosti SAPN a činnosti EAPN 

Televízia STV 3 – Klub 3 , Reštart seniorov , zníženie chudoby. 

Televízia STV 2 – vyhodnotenie  PeP Mítingu 25.  novembra 

Tlačová správa  – 19. Európske stretnutie ľudí so skúsenosťou chudoby ,  23. 

November 2021 cez Syndikát novinárov, Bratislava   

Tlačová správa  29. januára 2021  Konferencia – Prevencia zdravia –zoom 

a Reštart seniorov.   

Slovenské Rádio – diskusia pri príležitosti Medzinárodného dňa chudoby 17. 

októbra   

 

 

Vypracovala: PhDr. Anna Galovičová  

 

 

 

 

   


