„Do rúk predsedu KSK“
Ing. Rastislav Trnka – predseda KSK
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Vážený pán predseda Košického samosprávneho kraja,
my, predstavitelia správnej rady a vedenia Centra včasnej intervencie Košice, n. o. Vás opätovne
žiadame o financovanie nášho centra podľa zákona, ktorý Vám túto povinnosť ukladá.
Centrum včasnej intervencie Košice, n. o. je nezisková organizácia, ktorá ako neverejný poskytovateľ
poskytuje sociálnu službu včasnej intervencie. Boli sme prvým poskytovateľom služby včasnej intervencie
v Košickom kraji a od svojho vzniku (2016) poskytujeme v rámci našich služieb nielen sociálne
poradenstvo, ale aj psychologickú, fyzioterapeutickú a špeciálno-pedagogickú podporu rodinám, ktorým
sa narodí dieťa so zdravotným znevýhodnením. Počas našej existencie sme v našom centre poskytli
podporu, informácie alebo dlhodobé sprevádzanie, vyše 200 rodinám z Košického kraja, ktoré
vychovávajú dieťa so zdravotným znevýhodnením.
Zastrešiť tieto činnosti si vyžaduje vyskladať a manažovať maximálne profesionálny tím pracovníkov,
ktorých jediným cieľom je, aby aj rodiny detí so zdravotným znevýhodnením mohli viesť plnohodnotný
život, porovnateľný so životom bežných rodín.
Služba včasnej intervencie patrí medzi sociálne služby definované zákonom č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon“) a ako sociálna služba má byť
financovaná v súlade s týmto zákonom o sociálnych službách. Tento zákon zaväzuje každý vyšší územný
celok poskytnúť neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby finančný príspevok na hodinu poskytnutej
sociálnej služby podľa vypočítaných priemerných bežných výdavkov verejného poskytovateľa za
predchádzajúci rok.
Keďže vyšší územný celok je povinný výšku priemerného bežného výdavku na hodinu sociálnej
služby u verejného poskytovateľa včasnej intervencie zverejniť na svojom webovom sídle, dozvedeli sme
sa, že priemerné bežné výdavky košického samosprávneho kraja boli v roku 2020 vo výške 13,27
Eur na hodinu poskytovanej sociálnej služby včasnej intervencie u verejných poskytovateľov
sociálnej služby spadajúcich pod KSK.
Napriek tomu a v rozpore so zákonom, ste ako KSK poskytli nášmu centru ako neverejnému
poskytovateľovi pre rok 2021 len 9,50 Eur na hodinu sociálnej služby. Vzhľadom na počet hodín
za celý rok, nám týmto Vašim rozhodnutím vzniká v príjmoch pre naše centrum pre tento rok mínusová
položka v hodnote 28.000 Eur. Táto suma je pre nás zásadná, keďže tvorí takmer tretinu našich nákladov
a výrazne ovplyvňuje chod nášho centra a rozsah našej pomoci.
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Ďalšia nezrovnalosť vzniká tým, že v hodinovom nápočte verejných poskytovateľov nie sú započítané
finančné prostriedky vynaložené na nájom priestorov a nákladov spojených s nájmom, v ktorých prebieha
ambulantná časť služby včasnej intervencie.
V minulom rozpočtovom roku došlo k výraznému zníženiu nápočtu na hodinu sociálnej služby
včasnej intervencie prvýkrát a v tomto roku sa situácia zopakovala, pričom suma 28.000 Eur predstavuje
tak výrazné zníženie hodinového nápočtu, že je to pre CVI Košice, n. o. likvidačné. Aj preto sme sa
už viackrát obrátili s prosbou o riešenie tejto situácie na Vás i kolegov z príslušného odboru KSK. Naša
žiadosť však nebola vypočutá a Vaša nečinnosť nás prinútila hľadať pomoc a podporu u verejnosti.
Týmto otvoreným listom chceme v prvom rade osloviť poslancov Košického samosprávneho kraja
s prosbou o dohľad nad financovaním neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, vrátane CVI
Košice, n. o. v nasledujúcom roku.
Ďalej sa obraciame s prosbou o pomoc vo forme finančnej podpory na širokú verejnosť. Vaša pomoc
nám umožní v tomto roku ďalej poskytovať službu včasnej intervencie pre rodiny s deťmi so zdravotným
znevýhodnením, aj napriek zníženému príspevku Košického samosprávneho kraja.
Veríme, že s podporou Vás všetkých sa nám podarí túto situáciu zvládnuť.

___________________________________
Mgr. Simona Šimková
riaditeľka Centra včasnej intervencie Košice, n. o.
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