STRATEGIA FINANČNEJ UDRŽATEĽNOSTI
Stratégia udržateľnosti SocioFóra je nevyhnutnou súčasťou dlhodobého fungovania a úspechu
organizácie. Podobne ako ďalšie strategické dokumenty – etický kódex a komunikačná stratégia
štatút. Ciele SocioFóra je potrebné zosúladiť s udržateľnosťou.
SocioFórum dlhodobo:
 Obhajuje a presadzuje záujmy a požiadavky MNO, vykonáva advokačné aktivity
 Presadzuje rovnoprávne postavenie neverejných poskytovateľov a ich klientov v prístupe k
službám a verejným zdrojom určeným pre tieto služby
Doteraz SocioFórum uvedené aktivity realizuje vďaka:
 dobrovoľníckej práci členov Výboru
 členského od členov
 finančným zdrojom z grantov/dotácií
Finančnú podporu z projektov, ktoré pomáhajú naplniť poslanie a ciele SF, chceme:
• Využiť na advokáciu a podporu reforiem v sociálnej oblasti
• Rozšíriť aj o pridanú hodnotu, ktorá nás posunie ďalej
Vzhľadom na finančnú udržateľnosť SocioFóra činnosť rozširujeme o servitizáciu, t.j. obohatenie
portfólia organizácie o doplnkové služby, ktoré môžu zvýšiť pridanú hodnotu poskytovanú členom a
vylepšiť konkurencieschopnosť SF.
• V oblasti vzdelávanie
o Workshopy/webináre
o konzultačné semináre
o celoživotné vzdelávanie / akreditované vzdelávanie
o info k novým legislatívnym zámerom a odborným témam
o aj na základe požiadaviek členov
o konferencie
• Služby pre verejnú správu
o Vypracovanie KPSS, KRSS
o Konzultácie samosprávam
Na základe toho organizácia bude mať tieto zdroje financovania:
• Príjmy z členských príspevkov
• Príjmy súvisiace s aktivitami v oblasti vzdelávania
• Príjmy súvisiace so službami pre verejnú správu
• Príjmy z grantovej a dotačnej podpory
Na zabezpečenie základnej technickej asistencie fungovania organizácie by mali postačovať financie
získané z členského. Ide o pokrytie nákladov spojených s personálnymi nákladmi v maximálnom
rozsahu 0,5 úväzku, účtovníctva, náklady spojené so zázemím organizácie. Celkového rozpočtu
organizácie to predstavuje 20-30%.
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VÝŠKA ČLENSKÉHO A CENNÍK SLUŽIEB
Valné zhromaždenie odsúhlasilo výšku členského od 1.1.2022 vo výške:
riadny člen (právnická organizácia)

rok

80 €

pridružený člen (fyzická osoba)

rok

30 €

Členmi výboru SocioFóra odsúhlasený návrh cenotvorby služieb od roku 2021 a pre rok 2022
2 HODINY VZDELÁVANIA

4 HODINY VZDELÁVANIA

poplatok pre člena SF

25,00 €

30,00 €

Poplatok pre nečlena SF

40,00 €

50,00 €

1 HODINA KONZULTÁCIA

2 HODINY KONZULTÁCIA

poplatok pre člena SF

20,00 €

25,00 €

Poplatok pre nečlena SF,
verejnú správu,...

30,00 €

40,00 €

Cena pre spracovanie komunitného plánu sociálnych služieb alebo Koncepcie rozvoja sociálnych
služieb sa pripravuje individuálne na základe potrieb, pripraveného harmonogramu, rozsahu práce
a počtu obyvateľov samosprávy. Okrem personálnych nákladov sa počíta s 10% na zabezpečenie
technickej asistencie celého procesu zo strany SocioFóra.
Cena akreditovaného vzdelávania sa bude presnejšie určovať, až keď bude jasný rozsah a náklady
spojené s jeho realizáciou. Tiež bude započítaný náklad na technickú asistenciu celého procesu zo
strany SocioFóra v rozsahu 7-10 %.

Stratégiu finančnej udržateľnosti vypracoval Výbor SocioFóra v roku 2021
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