Správa o činnosti Slovenskej siete proti chudobe a jej Výboru v roku 2010
Výbor Slovenskej siete proti chudobe zvolený VZ SAPN 11. 11. 2009 pracoval v zložení
Balica Jozef (OZ Kovo), Džambazovič Roman, Krupčíková Gabriela (BOP), Kusá
Zuzana (Proti prúdu), Lesay Ivan (CEPA- Priatelia Zeme), Mačáková Slavomíra (ETP),
Mareková Slavomíra (OZ TURRS), Račická Eva (A JE TO. OZ), Tomašová Mária (OZ
TURRS/OZ Madrina),

Aktivity výboru:
Výbor sa stretol fyzicky dvakrát, dňa 12. 4. 2010 v Bratislave a v Košiciach 13. 5. 2010.
Stretnutia sa súviseli v prvom rade s prípravou prvého verejného vypočutia a koncepcie
prípravy slovenskej delegácie na 9. stretnutie ľudí prežívajúcich chudobu v Bruseli.
Komunikácia medzi členmi výboru sa uskutočňovala najmä formou e-mailovej
korešpondencie.

Komunikácia

s Európskou

sieťou

proti

chudobe

a ďalšími

zahraničnými

organizáciami
V Súlade s Uznesením VZ Slovenskej siete proti chudobe z 13. 11. 2010 sa poverení
členovia výboru zúčastňovali práce troch pracovných sietí EAPN (pre zamestnanosť,
sociálnu inklúziu a sociálne fondy) a Výkonného výboru EAPN (Zuzana Kusá). (Tu
osobitné vystúpenia zástupcov SAPN v skupinách!!)
R. Džambazovič a Z. Kusá sa zúčastnili spoločného semináru s českou a maďarskou
sieťou proti chudobe v Budapešti 4. 11. 2010. . Akciu čiastočne podporil Slovenský
inštitút v Budapešti a akademické grantové projekty účastníkov.
Príprava účasti slovenskej delegácie na 9. stretnutí
(referujovala Slávka Mareková)

Lobingové aktivity
Najmä z podnetu pracovnej skupiny EAPN pre sociálnu inklúziu sa vykonávali rôzne
korešpondenčné lobingové aktivity: napr. lobovanie predsedu vlády SR za podporu
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začlenenia cieľa znižovania chudoby do celoeurópskej stratégie Európa 2020, lobovanie
za participáciu mimovládnych organizácií na príprave Národného plánu reforiem a pod.
Účasť v projektoch
SAPN pokračovala v participácii na medzinárodnom projekte EACEA, podporovaného
DG Education and Culture v rámci programu Europe for Citizens

Udržať rodiny

pohromade. Hlavným slovenským partnerom tohto projektu bola SOCIA. Na workshope
tohto projektu 20. 4. 2010 v Svätom Jure sa uskutočnilo odovzdanie Posolstva
Európskeho roku

a podpísanie sa pod spoločné požiadavky Európskej siete proti

chudobe.
Mobilizačné aktivity
Kľúčovou aktivitou Európskeho roku bola príprava a realizácia prvého Verejného
vypočutia na tému chudoba, ktoré sa konalo pod záštitou predsedu NR SR 19.4.2010.
Konanie podujatia podporila F. Ebert Stiftung a Sociologický ústav SAV. Zúčastnilo sa
ho vyše 80 zástupcov MVO a ľudí prežívajúcich chudobu. Akcia mala dobré mediálne
pokrytie a rozsiahla fotodokumentácia je na serveri našej členskej organizácie seniori.sk,
(ďakujeme za to!)
S podporou F. Ebert Stiftung a SÚ SAV sa uskutočnili dva workshopy na tému bývanie
pre nízkopríjmové skupiny. Workshop konaný 30. 9. 2010 sa sústredil na analýzu návrhu
zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, druhý workshop, konaný 15.
10. 2010 sa zaoberal inštitútom príspevok na bývanie, ktorý zatiaľ v systéme sociálnej
ochrany na Slovensku chýba. Na oboch workshopoch sa zúčastnili domáci a zahraniční
výskumníci, predstavitelia ministerstiev, samosprávy, a mimovládnych organizácií. Na
prvom workshope sa zúčastnili aj poslanci výboru NR SR pre sociálne veci a tento výbor
(predseda Bróska a poslanec Ondruš) sa pokúsili presadiť pripomienky SAPN ako
pozmeňujúce návrhy k zákonu.
Členovia Siete sa zúčastnili aj otváracej a záverečnej konferencie Európskeho roka boja
proti chudobe (8.3. a 14.12) . Okrem referátov (Kusá, Mačáková) SAPN zorganizovala aj
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workshop na tému občianska a politická participácia.

Národný koordinátor ako

protihodnotu plne pokryl náklady členov SAPN na záverečnej konferencii a na Valnom
zhromaždení SAPN.
Dvaja naši členovia: Slávka Mareková a Stanislav Trnovec sa 19. 11. zúčastnili jednej
z kľúčových akcií Európskeho roka boja proti chudobe, tzv. ľudského prsteňa (Human
Ring) okolo budovy Európskeho parlamentu

Pripomienkovanie zákonov a strategických dokumentov
SAPN vypracovala pripomienky k nasledujúcim dokumentom:
 Programové vyhlásenie vlády SR 2010 – 2014 (publikované na Changenete +
skrátené podoby v denníkoch Pravda a SME)
 Návrh zákona o podpore rozvoja bývania a o sociálnom bývaní
 Návrh Národného programu reforiem (pripomienky siete akceptované)

Budovanie organizácie
V auguste sme vykonali kampaň vnútornej mobilizácie (výzva k plateniu členského)
a regrutáciu nových členov. Ďalšie regrutačné aktivity sme spustili s pomocou
organizátorov Záverečnej konferencie Európskeho roku..
V novembri sme s podporou predstaviteľov o.z. Utopia začali s prípravou a obsahovým
budovaním stránky SAPN, jej podoba je dostupná na www.utopia.sk. Stránku, ktorá je
súčasne informačným komunitným nástrojom, je možné okamžite sprístupniť všetkým
záujemcom a v krátkej dobe aj verejnosti.

Vypracovala: Zuzana Kusá, predsedníčka
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