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JUDr. Ján Richter 
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny 

 
V Bratislave, 12. 10. 2012 

Vážený pán minister, 

výsledky mimoriadneho zasadnutia Výboru pre deti a mládež, ktoré iniciovali mimovládne organizácie, nás 

veľmi potešili. V sociálnej oblasti pôsobí aktívne niekoľko sto MNO, ktoré sa venujú podpore a ochrane 

rôznych sociálnych skupín, ktoré potrebujú pomoc. Tak ako organizácie združené v Asociácii krízových 

stredísk, aj ostatné organizácie majú veľmi mnoho skúseností v oblasti, kde pôsobia. Majú  aj mnoho 

skvelých návrhov na zlepšenie sociálnej práce s ohrozenými skupinami.  Bola by  veľká škoda nevyužiť ich.  

V nadväznosti na priebeh a výsledky Výboru pre deti a mládež  si Vám dovoľujeme navrhnúť, aby sme 

spoločne pripravili jednodňovú konferenciu sociálnych MNO a štátnej/verejnej správy. Jednotlivé skupiny 

MNO by na nej predniesli svoje poznatky a najdôležitejšie návrhy a diskutovali o nich so zástupcami štátu. 

V prílohe prikladám prehľad o oblastiach pôsobnosti MNO a ich reprezentantoch, ktorý  Vám pomôže 

zorientovať sa v štruktúre sociálneho neziskového sektora. Samozrejme nie je vyčerpávajúci, skôr ilustračný.  

Konferencia by slúžila aj k tomu, aby MPSVR vypracovalo „ Stanovisko, resp. deklaráciu vo vzťahu 

k tematickým/obsahovým oblastiam a formám účasti MNO na plnení úloh rezortu“. Takto znie úloha č. 1 

Akčného plánu 2012 – 2013, ktorý je súčasťou Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti do roku 2020, ktorá 

bola schválená uznesením vlády č. 68/2012. 

Vážený pán minister, poslaním nezávislej platformy SocioFórum je vytvárať priestor pre diskusiu 

o spoločných otázkach MNO pôsobiacich v rôznych oblastiach sociálnej práce, obhajovať a presadzovať ich 

požiadavky na vytvorenie primeraných podmienok pre ich činnosť ako aj prezentovať ich výsledky. Môžeme 

zodpovedne vyhlásiť, že čas, ktorý venujete ich vypočutiu sa Vám niekoľkonásobne vráti. 

S pozdravom 

Helena Woleková, hovorkyňa                   
za Výbor SocioFóra   
 
Mária FILIPOVÁ, Centrum pomoci sociálne znevýhodneným občanom, Banská Bystrica   
Soňa HOLÚBKOVÁ, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Žilina   
Vladislav MATEJ, SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien, Bratislava     
Alica MIKLÁŠOVÁ, Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Klas, n.o., Vrbové         
Viera MRÁZOVÁ, Jazmín, n.o., Handlová             
Stefi NOVÁKOVÁ, Dom Svitania, n.o., Jakubov                   
Oľga REPTOVÁ, OMAPO o.z., Dunajská Lužná                   
Terézia SEMAŇÁKOVÁ, ZPMP Kežmarok, Kežmarok            
Anna ŠMEHILOVÁ ml., EFFETA – stredisko sv. Františka Saleského, Nitra      
Pavol VILČEK, Spišská katolícka charita, Spišská Nová Ves           
Helena WOLEKOVÁ, SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien, Bratislava           
Viera ZÁHORCOVÁ, Agentúra podporovaného zamestnávania, n.o., Bratislava     
Danka ŽILINČÍKOVÁ, Centrum Návrat v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 


