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A. INFORMÁCIE O ORGANIZÁCII
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecno prospešné služby pod názvom IN Network
Slovakia, n.o., bola na Krajskom úrade v Banskej Bystrici, na odbore všeobecnej vnútornej správy
a živnostenského podnikania zaregistrovaná dňa 14.4.2004 na základe Zákona 213/97 Zz pod č.
OVVS/NO - 10/2004. Pridelené IČO je 37954130. Od 1.októbra 2004 sa stala platcom DPH a bolo je
pridelené DIČ SK2021829447. Jej zriaďovateľmi sú cirkevný zbor BJB v Lučenci a občianske
združenie IN Slovakia. Od roku 2015 získala registráciu na poskytovanie sociálnych služieb
v Komunitnom centre 3Pe v Lučenci a Cinobani.
Združenie podporuje konkrétne aktivity zamerané na zlepšenie kvality života občanov,
individuálny osobnostný rast a napĺňanie sociálnych potrieb. Rámec pôsobenia a činnosti združenia
má celoslovenský charakter. Spolupracuje pri tvorbe a práci sociálno-charitatívnych projektov, rozvoj
práce s mládežou, podporuje študentov zo sociálne slabších rodín, podporuje misijné aktivity v
miestnych cirkevných spoločenstvách, čiastočne sa venuje vydavateľskej činnosti.
V súčasnosti v organizácií pracuje 25 zamestnancov na plný/čiastočný úväzok a niekoľko
dobrovoľníkov.

B. AKTIVITY ORGANIZÁCIE

1. Spoločenské centrum 3Pé v Lučenci
Cieľom Spoločenského centra 3Pé je vytvoriť priestor pre všetky vekové skupiny v príjemnom a
neohrozenom prostredí na zmysluplné trávenie času, na nadviazanie nových priateľstiev, na sebarealizáciu s možnosťou zažiť Prijatie, Pomoc a Pravdu (3Pé). Vytvárame bezpečné miesto pre stretnutia,
rozhovory, oddych, nové nápady, spoločné
hľadanie odpovedí na otázky a objavovanie
samých seba. V rámci NP Budovanie odborných aktivít na komunitnej úrovni sú z ESF
podporené aj Komunitné centrá 3Pé v Lučenci
a KC v Cinobani. V tomto roku sme v KC 3Pé
poskytli služby 460 klientom v nepriaznivej sociálnej situácií, ohrozených chudobou, sociálnym vylúčením, stratou bývania, či ľuďom bez
domova. Zabezpečujeme aj podporné služby
pre rodičov a deti s poruchou autistického
spektra, či iného zdravotného znevýhodnenia.

Ponúkané programy centra
Nízkoprahový klub pre mládež – Open Gate
Klub vytvára bezpečné miesto pre trávenie
voľného času ako aj priestor pre nadväzovanie
nových priateľstiev pri počúvaní hudby, či hraní sa
moderných spoločenských hier. Obľúbeným je aj
stolný futbal a biliard. Prevádzku klubu
zabezpečujú dobrovoľníci.

Klub mamičiek Nezábudka

Je to klub neformálneho charakteru, ktorý tvoria
hlavne matky na materskej dovolenke. Poskytuje
priestor pre budovanie vzťahov s inými mamičkami, odpočinok, vzdelávanie najmä v oblasti
výchovy detí, vzájomnú výmenu skúseností,
podporu a pomoc pri rôznych problémoch
s deťmi,. Pre deti sú ponúkané aktivity zamerané
na podporu ich všestranného rozvoja. Klub je
otvorený štyri dni v týždni. Návštevnosť v roku
2021 bola ovplyvnená hygienickými opatreniami.

Programy pre alkoholikov
Ponúka každotýždenné programy pre abstinujúcich alkoholikov (klub AA), ako aj ich rodinných
príslušníkov a priateľov (klub Al-Anon) založenom na 12 krokoch AA.

Externý pracovník - Ester Jankovičová – pracuje v rôznych oblastiach - ženská
služba: celoslovenské medzidenominačné učenícke tréningy; 22. rok organizuje
celoštátnu konferenciu ,,Ženou podľa Božieho srdca“, ktorá je zameraná na
vyučovanie Novej Zmluvy s praktickými seminármi; vedie skupinu induktívneho štúdia;
mládež, dorast a deti, letné tábory, víkendovky a následná práca. Tiež sa venuje
manželskému a predmanželskému poradenstvu.

2. Letné jazykové kurzy angličtiny
Program sa zameriava na zvyšovanie
odborných a jazykových vedomostí mladých
ľudí. Cieľom je podporiť záujem mládeže
o zdokonalenie sa v anglickom jazyku a zaujímavou formou počas letných prázdnin za
prítomnosti zahraničných lektorov (prevažne
USA) formovať ich morálne vedomie na
princípoch kresťanstva. Pod vedením lektorov
z USA sme pripravili konverzačný kurz pre
100 účastníkov v Lučenci (12.-16.7.) Na fotke
je tím lektorov a slovenských pomocníkov.

3. Komunitné centrum v Cinobani.
Niekoľko rokov rozvíjame prácu v Cinobani, prevažne s Rómami. V roku 2006 sme zakúpili menší
rodinný dom, kde prevádzkujeme Komunitné centrum. Jeho súčasťou je nízkoprahový klub pre deti
a mládež. Pomáha predchádzať alebo obmedziť
negatívne sociálne javy a rizikové správanie
(drogy, voľný sex, krádeže,...) a vytvára vhodné
podmienky pre rozvoj určitých zručností, pre
sociálne začlenenie ako aj pozitívnu zmenu v
spôsobe života. Podporujeme záujmové a tvorivé aktivity ( tanečná skupina) a tiež organizujeme outdorové aktivity. Sprostredkujeme im
odborné poradenstvo v sociálnej a psychologickej oblasti. Pripravujeme skupinu biblického
štúdia pre deti a dorast. Centrum je podporované IA MPSVR. Najviac aktivít prebiehalo v lete,
keď boli uvoľnené pandemické opatrenia.

4. Housing First
Cieľom projektu je poskytnúť cieľovej
skupine, desiatim jednotlivcom či domácnostiam
z miest Lučenec a Veľký Krtíš, nachádzajúcim
sa v stave bezdomovectva udržateľné nájomné,
priestorovo nesegregované bývanie v týchto
okresoch mimo lokality, v ktorých dochádza ku
generačnému prenosu chudoby a rizikových
spoločenských javov. Tento projekt sa realizuje
vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

5. Chata Komenského – kresťanské rekreačné a konferenčné centrum.
Centrum poskytuje služby individuálnym klientom ako aj organizovaným skupinám
so súčasnou kapacitou 90 lôžok. Dané
zariadenie máme od roku 2004 v dlhodobom
prenájme. Kvôli pandémii bolo centrum v roku
2021 šesť mesiacov zatvorené, čo sa prejavilo
na vyťaženosti zariadenia. Naši klienti boli z
rôznych cirkevných spoločenstiev a organizácií.
Okrem iných aktivít sa tu realizovali letné
tábory, školy v prírode, tábor seniorov, rodinné
dovolenky, oslavy a stretnutia. Niektorí naši
hostia boli zo zahraničia. Centrum je
prezentované na stránke www.rackova.sk

6. CZŠ Narnia v Bratislave
Cirkevná základná škola Narnia zabezpečuje kvalitný vyučovací proces. Vzdeláva a vychováva
svojich žiakov k zodpovednosti, čestnosti a samostatnosti v duchu kresťanských
biblických hodnôt. V školskom roku 2020/21 sme zabezpečovali sociálne štipendiá
pre 2 žiakov.

7. Vydavateľská činnosť
Organizácia už dvadsaťdva rokov pripravuje preklad, tlač a distribúciu knihy
„Our Daily Bread“, vydávanej organizáciou RBC Ministries v Grand Rapids, USA.
Teší nás záujem o publikáciu „Chlieb náš každodenný“. V súčasnosti ju vydávame
v náklade 4 890 ks.

8. Adopcia na diaľku Plus – podpora detí v Ugande
Program je zameraný na podporu chudobných detí z Ugandy. Mnohé z nich sú siroty. Podpora im
zabezpečí kvalitné vzdelanie založené na kresťanskom základe (učebnice a ostatné pomôcky, školné
alebo školské poplatky, školské potreby, školské
tašky), jedlo (pre väčšinu z detí je toto jediné poriadne
jedlo za deň) a podľa potreby sa časť financií použije
tiež na lekárske ošetrenie. Sú tak napĺňané ich
základné duchovné, sociálne i fyzické potreby. V roku
2021 sme podporovali spolu 155 detí. Pandémia
COVID-19 zasiahla aj Ugandu. Deti sa vzdelávali
distančne väčšinou času roka. Žiaci posledných
ročníkov od októbra nastúpili do školy za prísnych
hygienických
podmienok.
Tiež
sme
poslali
potravinovú výpomoc pre rodiny všetkých detí, ktoré
podporujeme, nakoľko ekonomická situácia v krajine
je veľmi náročná. Finančne sme podporili aj 90 rodín
v Bangladéši kúpou kôz a sliepok.

C. ŠTATUTÁRNE ORGÁNY A ĽUDSKÉ ZDROJE
Štatutár organizácie:
Ing. Pavol Šinko – riaditeľ n.o.
Členovia Správnej rady:
Ing. Ondrej Kerekréty, Levice – predseda
Ing. Jaroslav Dzuriak, Malá Ida
Doc. RNDr. Vladimír Ira, CSc., Bratislava
Ing. Miroslav Morháč, Lučenec
Ing. Vladimír Sýkora, Lučenec
Ing. Otakar Vožeh, Texas, USA
Členovia Dozornej rady:
Ing. Jozef Kováč, Bratislava
Ing. Vasil Vološčuk, Klenovec
Ing. Elena Buzášová, Bratislava

D. Hospodáľenie
I. Pľehl'ad o pľíjmoch(výnosoch)

:

Tabul'ka č.1
Rok 2020

Rok 2021

Tržhy za pt edaj výľobkov

17.77r,-

r7.48r,-

Tržby za s|užby

142.207,-

131.876,-

Tržby zatoyar

r0.626,-

8.763,-

I.407,-

-62,-

Výnosy

Zmena stavu zásob
ostatné výnosy

0,-

4))

_

Rozdiel 2021-2020
-290,-10.331,-1.863,-r.469,422,-

18.378,-

32.r84,-

Pľedaj hmotného majetku

0,-

450,-

Výnosy z povžitia fondov

5.032,-

71.827,-

Tržby znájľrľl

3,270,-

L925,-

Príspevky od IN N.Zéland

52.997,-

54.r99,-

r.202,-

36.395,-

22.r98,-

60.780,-

69.4r2,-

8.632,-

Pľísp'z podielu zap|. dane

r0.496,-

4.936-

-5.560,-

Dotácie z ÚP

10.r42,-

42.376,-

32.234,-

Dotácie z IA

78.301,-

108.685,-

30.384,-

Dotácie z Min.práce

4.632,-

7.909,-

3.277,-

200,-

3.000,-

2.800,-

Pľíspevky COVID

Pľíspevky od iných org.
Pľíspevky od

Dotácie

Fo

BBSK

Dotácie z mesta
Dotácie z EÚ

SPOLU:

100,-

1 50

13.806,450,6.795,-

-r.345,-

50,-

0

34.68s,-

34.685,-

430.536-

566.613,-

136.077,-

II. Úptný objem nákladov v členení:

Tabul'ka č.2
Rok 2020

Rok 2021

Spotreba mateľiálu

57.279,-

69.970,-

Spotreba energie

22.623,-

20.572,-

Predaný tovar

8.818,-

6.610,-

oprava audržiavanie

5.902,-

14.806,-

ostatné služby

3r.760,-

4 1 85 I

Náklady

Mzdové náklady
Zákonné sociálne

Rozdiel 2021-2020
1

151

61J

230.939,-

2 .69 1

- 2.05r,- 2.209,-

8.904,10.13 1,-

79.326,-

47.323,-

78.32r,-

30.998,-

'1.21,8,-

7.405,-

r87,-

64r,-

64 1 t

531,-

54r,-

ostatné náklady

5.642,-

5.735,-

93

Odpisy

r0.772,-

rr.702,-

930

Tvorba fondov

10.110,-

IT.T37,-

t.027,-

Poskytnuté príspevky

66.492,-

64.422,-

-2.060,-

SPOLU

426.714.-

564.692.-

137.978,-

náklady
ostatné sociálne náklady
Cestná daň

Miestne dane

a

poplatky

0
1

0

Náklady na poskvtovanie sociálnvch služieb _ komunitné centľá Lučenec a Cinobaňa
Mzdové náklady

68.188'-

Odvody
Tovary a služby
ostatné sociálne náklady
Spolu:

22.556,'
10.899,-

3.754,105.397,-

Pľiemeľnýpočet Zamestnancov, ktoľých spoločnosťzarĺestnávala k 3I.I2.2020 bol

k
...........17,8
16,3.....

ľovnakémuobdobiu ľoku 202I bol priemeľný počet zamestnancov v počte
čo poukazuje na nárast pľiemeľnéhopočtu zamestnancov opľoti ľokou 2020.

III. Stav a pohyb majetku, pohl'adávok
Neobežný majetok spolu
obeŽný majetok spolu

záxäzkov k3l'.I22021z
262.615'- €

:

239.649'- €

:

Kľátko dob e záv äzky spolu

a

:

35.634,-

€,

IV. Plán narok2022

V roku 2022 plánujeme pokĺačovaťv aktivitách
Planovaný rozpočet na rok 2022 je vo výške 388.930

V Lučenci, dňa 4.maľca2022

'-

a
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