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Vážené dámy , vážení páni mojim cieľom je Vám predstaviť výročnú správu neziskovej
organizácie Domov Veľké kaPušany .
Z prehľaDu
PreDošlého
roku
môžem
konštatovať, že nový zákon č. 448/2008
o sociálnych službách, ktorý nadobudol platnosť
1.januára 2009 zmenil flexibilnosť poskytovania
sociálnych služieb v Domove, n.o. Tento zákon
o sociálnych službách
výrazne znevýhodňuje
uchádzačov o sociálne služby
a zväzuje ruky
neverejným poskytovateľom sociálnych služieb ku
ktorým Patrí aj naša nezisková organizácia.
Zákon neumožňuje občanovi slobodný výber
poskytovateľa sociálnych služieb a zavádza
nerovnaké postavenie verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb čím
výrazne sťažuje našu Prácu.

Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb sú diskriminovaní v celej filozofii zákona
sociálnych služieb. Aplikácia zákona sociálnych služieb spôsobuje neudržateľnosť
a postupnú likvidáciu organizácie a neumožňuje zabezpečovať úroveň sociálnych služieb
na úrovni PreDošlých rokov.
Z DôvoDu nerešPektovania Povinností vyPlývajúcich zo zákona zastuPiteľstvami obcí
a miest regiónu a prirodzeným úbytkom obyvateľov sme pristúpili k uzatvoreniu
prevádzky v Lekárovciach k 1.11.2009, ktorá sa stala pre organizáciu finančne
neúnosnou. Klientov sme umiestnili v Priestoroch hlavného objektu vo v. kaPušanoch so
súhlasom KSK-VÚC a RÚVZ v Michalovciach.
Zlá situácia sa týmto stabilizovala aspoň na určitý čas? Rada by som tomu uverila... rok
2010 bude rozhodujúcim či sa bude dať pokračovať, alebo pristúpime k razantnejším
krokom.
Napriek hore uvedeným nepriaznivým faktom sme sa snažili našim klientom zabezPečiť
adekvátnu sociálnu starostlivosť. V našom zariaDení Pre seniorov celý Personál sa snaží
o skvalitnenie života ľuďom v dôchodkovom veku, ktorí sú odkázaní na nepretržitú
starostlivosť. Cítime byť zodpovední voči naším klientom 3. veku a neradi by sme ich
sklamali. Svoju prácu sa snažíme vykonávať s láskou a pochopením ale na druhej strane
musíme splniť aj požiadavky zákona z pohľadu odbornosti, personalistiky, technických
požiadaviek ...
V roku 2009 okrem základných služieb sa nám aj napriek týmto znevýhodneniam
podarilo realizovať množstvo vlastných aktivít, ktoré táto výročná správa v ďalších
častiach opisuje.
Naďalej pracujeme na prehlbovaní a udržiavaní dobrých medziľudských vzťahov,
láskavému a ochotnému prístupu ku klientom zo strany zamestnaneckého tímu, máme
dobré kontakty s nadáciami a priaznivé pracovné vzťahy so samosprávami, napriek ich
negatívnemu postoju k aplikácií nového Zákona o sociálnej pomoci.
Prostredníctvom tejto výročnej správy by som sa chcela poďakovať našim milým
klientom za ich prejavenú dôveru a vďaku, mojim kolegom za ich prácu, členom správnej
raDy, našim
všetkým Priateľom a tým , ktorí PoDPorovali našu organizáciu a
spolupracovali s nami.
Veríme, že ochotu pomáhať v nich môžeme očakávať a nájdeme aj v budúcnosti.
Ing. Katarína Ószová
štatutár Domova, n.o.
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Vzdelanie :
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na riadenie soc. služieb
Rok 2008
DELF – certifikát MKFR z Francúzskeho J.
Certifikát MSSR -Marketing MVO

Prax – zamestnanie :

Rok 1981 -2000
VVaK- trebišov- vedúca tech. úseku
2000- doteraz – riaditeľka DD V. kaPušany

Vedľajšia Prax :

od roku 1979 – organizovanie kultúrno –
spoločenských a cirkevných podujatí
a vykonanie sociálno – charitatívnej
činnosti v rámci Gréckokatolíckej cirkvi
Rok : 1996-2000
sprostredkovateľsko – podnik. činnosť

Rodinné zázemie :

manžel – štefan Ósz – dekan Gréck. cirkvi
dcéry – Katarína, Mária, Zuzana

Znalosť jazykov :

slovenský jazyk , maďarský jazyk ,
francúzsky jazyk
ruský jazyk čiastočne
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“ PESTROSŤ JE PEKNÁ VEC, LEŽ V DUšI MUSÍ
TKVIEŤ A NIELEN NA šATÁCH “

VÍZIA
DOMOV, N.O. – PILIER POMOCI, TOLERANCIE A PODPORY SENIOROV, KDE ĽUDIA ŽIJÚ SPOKOJNE.

HODNOTY , V KTORÉ VERÍME

. Veríme , že každý človek bez ohľadu na svoj hendicap a postih telesný alebo mentálny je
výnimočný a jedinečný. Má hodnotu a zaslúži si patričné prijatie a zaobchádzanie bez
ohľadu na svoje znevýhodnenie .
. Veríme , že našou Povinnosťou a každodennou prácou je vytvárať a skrášľovať prostredie
v ktorom budú vznikať kvalitné zdravotno - sociálne služby ako odpoveď na potreby ľudí
odkázaných na pomoc iných .
. Veríme , že prvoradou úlohou poskytovaných služieb je zohľadňovať potreby klientov,
stimulovať a pomáhať pri prekonávaní telesných bariér a zabezpečiť dôstojný ich život.
. Veríme, že Prejavená Dôvera našich klientov a sveDomitá Práca našich zamestnancov
patria k najdôležitejším hoDnotám organizácie , ktorými sa organizácia riaDi a stavia
na nich.

POSLANIE
naším Poslaním je zabezPečiť dôstojné a plnohodnotné prežitie staroby seniorov v našom
zariadení, pracovať na zdokonaľovaní a nájdení vhodnej cesty pre uspokojovanie potrieb
klientov a bezpečie istoty a tepla domova.

PRINCÍPY , KTORÝMI SA RIADIME

Európska charta ľudských práv
Etický kódex Domova, n.o.
Zodpovednosť a transparentnosť
Firemná kultúra v Domove, n. o.

natália Szabó--zástupca riaditeĽA, Ekonómka

marianna obšitníková - sociálna pracovníčka

Erika Szabová - ved. soc.-zdrav. úseku

Účelom neziskovej organizácie
/ Ďalej len organizácia / je Poskytovanie všeobecne
ProsPešných služieb v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších
predpisov najmä :
sociálnych služieb
starostlivosť pre občanov
sociálna prevencia a sociálne poradenstvo
humanitná starostlivosť
poskytovanie komplexných služieb pre klientov s dennou , týždennou a
celoročnou starostlivosťou / ubytovanie , stravovanie 5x denne , upratovanie
poskytovanie posteľnej bielizne , jej pranie a žehlenie šatstva /
poskytovanie pomoci na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov podľa
zákona NR SR č.448/20088 Z. z. / bežné úkony osobnej hygieny , kúpanie ,
podávanie jedla , starostlivosť /
Ďalšie verejno – ProsPešné služby , ktoré organizácia poskytuje :

Kultúrne aktivity
podpora národnostných menšín včítane rómskeho etnika
oživovanie ľudových remesiel , zriadenie vlastnej remeselníckej dielne s
možnosťou vyučovania ľudových remesiel pomocou aktivít dôchodcov
regiónu
organizácia výstav, koncertov , letných táborov , PreDnášok a ďalších
kultúrnych a spoločenských aktivít
vydávanie periodickej a neperiodickej tlače .

Charitatívne činnosti
zbierky šatstva a ďalších PreDmetov na PoDPoru soc. oDkázaných ľudí a občanov
postihnutých živelnými pohromami doma a v zahraničí
finančná a duchovná podpora sociálne odkázaných obyvateĽov

Ochrana prírody , prírodných rezervácií Použia
ochrana životného prostredia v spolupráci s mestom a inými
organizáciami
spracovávanie druhotných surovín
zabránenie znečisteniu PríroDy zberom Pet fliaš a ostatných
znečisťujúcich materiálov
pestovanie liečivých rastlín
pestovanie energetických rastlín , využívanie bioenergie
rozvoj vidieka , agroturistika , regenerácia , rekondícia , wellness,

Orgánmi organizácie v zmysle § 18 zákona č.213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách
Poskytujúcich všeobecne ProsPešné služby v znení neskorších PreDPisov sú :




Správna rada
Riaditeľ
Dozorná rada

Správna rada
sPrávna raDa je najvyšším orgánom Domova , n. o.
v mene organizácie .

v zmysle štatútu rozhoDuje o konaní

Predsedkyňa :
Csatlósová Valéria

Členovia :
Ing. Agnesa Simonová
Mgr. Peter Petrikán
Riaditeľ – štatutárny orgán
Riaditeľ je štatutárny orgán , ktorý riaDi činnosť Domova , n.o. a koná v jej mene v rozsahu
jemu udelených právomocí v štatúte .
Riaditeľ :
Ing. Katarína Ószová

Dozorná rada :
Dozorná rada je kontrolným orgánom , ktorej pôsobnosť sa riaDi ustanoveniami štatútu
Domova , n.o. a je založená z troch členov.
Dozorná rada :
Ing. Tibor Dzuro - člen
Július Szabó člen
Ing. Peter Simon - člen
Členovia správnej rady , dozornej rady robia svoju prácu pre organizáciu bez nároku na
finančnú odmenu , čo je zakotvené aj v stanovách organizácie.
všetkým členom správnej a dozornej rady ďakujeme za odbornú pomoc a podporu , a najmä za to ,
že sú tiež sprostredkovateľmi Dobrých myšlienok v ProsPech našich klientov .

HISTÓRIA
Organizácia Domov , n.o.
začala poskytovať sociálne služby v DD so sídlom
P.O.Hviezdoslava 58/102, Veľké kaPušany v roku 2004 na základe uznesenia MZ Mesta Veľké
kaPušany č.103 / 2003 .
Domov , n.o. Veľké kaPušany na záklaDe uznesenia oz č. 10/2005 Lekárovce od 2.10.2006
poskytovala sociálne služby v Domove dôchodcov v obci Lekárovce. Ukončenie činnosti v tejto
obci sa datuje k 1.11.2009
na základe rozhodnutia č. 1435/2009-RU 13/36510 košického
samosprávneho kraja zo dŇa 24.11.2009
Od roku 2004 zdravotný a sociálny personál pri poskytovaní komplexnej sociálnej
starostlivosti pre obyvateľov zariadenia pokladal za dôležitú úlohu realizovanie netradičných
foriem a metód aktivizácie klientov v rámci pracovnej terapie so zameraním sa na:
° udržiavanie fyzických a psychických schopností obyvateľov
° vytváranie vhodných možností a priestoru na sebarealizáciu jednotlivcov
° podporu účelnej pracovnej činnosti
° prihliadanie na ľudové tradície regiónu s využitím zručností a vedomostí obyvateľov DD
° zabezpečenie plnohodnotného života pre obyvateľov zariadenia

V rámci netradičnej formy sociálnej pracovnej terapie sa zameralo na:
° oživenie a zachovanie ľudovej tradície a remesiel – tkanie
° prevádzka ukážkovej ľuDovej Dielne Pre širokú verejnosť so spoluúčasťou obyvateľov DD
° Prezentácia na všetkých realizovaných kultúrnych a spoločenských fórach v regióne Použia
a Medzibodrožia
° vlastná výroba tkaných a drevených výrobkov
zariaDenie Dosiahlo zvýšenie úrovne Poskytovaných sociálnych služieb, starostlivosti a kvality
života obyvateľov aj s pomocou realizácie projektov:
° Individuálny prístup k obyvateľom z hľaDiska ich šPecifických Potrieb, schoPností a záujmov,
sledovanie ich postupného rozvoja
° Aktivizácia obyvateľov DD k plnohodnotnému životu
° Netradičné formy sociálnej práce pre voľnočasové aktivity v zariadeniach sociálnych služieb

V oblasti sociálnej starostlivosti sa vykonali stavebné úpravy za účelom vytvorenia
bezbarierového prístupu a pohybu v zariaDení Pre lePšiu integráciu imobilných a čiastočne
mobilných klientov, dokončila sa výstavba tkáčskej dielne, zakúpil sa 9 miestny minibus pre
uľahčenie prepravy obyvateľov k lekárovi alebo na rôzne spoločenské podujatia.
Vďaka úsPešnosti Projektov organizácia mohla vybaviť zariadenie v oblasti zdravotnej
schodiskovým výťahom a vlastným regeneračným strediskom pre poskytovanie odbornej
zdravotnej starostlivosti, rehabilitačných ProceDúr, ktoré vykonáva šPeciálne vyškolený
zdravotný personál.
Forma poskytovaných sociálnych služieb v Domove, n.o. sa realizovala podľa § 35 Zákona
NR SR č.448/2008 o sociálnej Pomoci v znení neskorších PreDPisov.

SÚČASNOSŤ
Organizácia dnes pôsobí na základe zákona č. 448/2008 v platnom znení od prvého januára 2009
a Prešla viacerými zmenami súvisiacimi s týmto zákonom. V súčasnosti vystupujeme ako
Zariadenie pre seniorov podľa § 35 zákona o sociálnej pomoci č. 448/2008.
Ďalšou výraznou zmenou v našom Pôsobení bola zmena komPetencií, ktorá Prešla Do
pôsobnosti miest a obcí podľa § 80 zákona č. 448/2008 v platnom znení o rozhodovaní a umiestnení
občana do Zariadenia pre seniorov . Na základe týchto skutočnosti pre nás bolo úplne
zastavené prijímanie nových obyvateľov do zariadenia.
V roku 2009 sa naše zariaDenie snažilo patrične zachovávať aktivitu svojich klientov v
rámci ľudových a kultúrnych tradícií organizovaním a aktívnou účasťou na rôznych kultúrno –
spoločenských PoDujatiach, festivaloch, letných Detských táboroch, návštevách záklaDných
škôl, organizovaním turistických a poznávacích zájazdov v oblasti Dolného Zemplína ale aj
mimo neho.
vďaka finančnej podpore VÚC sa uskutočnila rekonštrukcia vykurovacieho systému na
prízemí zariadenia.
Sme jedným zo zariadení, ktoré okrem poslania poskytovať sociálne služby pracujeme na
prehlbovaní a udržiavaní dobrých partnerských vzťahov, nachádzaní nových kontaktov
sociálnej stability a s ktorými aj za našej aktívnej Pomoci sa realizujú viaceré spoločenské
podujatia, večierky, vianočné stánky s produktmi z našej Dielne, neustále Pracujeme na
nachádzaní nových kontaktov a donorov pre ďalšiu modernizáciu zariadenia.
Sme zariadením kde hlavným zámerom v oblasti poskytovania sociálnych služieb je
dosiahnuť vyššie štanDarDy kvality Poskytovaných služieb s vytvorením nových rozmerov
starostlivosti o klientov a to v súlade so zákonom o sociálnej pomoci č. 448/2008 v platnom
znení.
Domov, n.o. v súčasnosti poskytuje sociálnu starostlivosť v domove dôchodcov podľa §
35 Zákona NR SR č. 448/2008 o sociálnej Pomoci v znení neskorších PreDPisov.

Služby zariadenia sa členia na:
a/ odborné činnosti
-sociálne poradenstvo
- sociálna rehabilitácia
b) obslužné činnosti
- ubytovanie
-stravovanie
-upratovanie
c) ďalšie činnosti
- úschova cenných vecí
- záujmová činnosť

Ciele V oblasti poskytovania sociálnych služieb

□ Vytvárať PoDmienky Pre imPlementáciu štanDarDov kvality
v oblasti personálnej , procedurálnej a prevádzkovej.

Poskytovaných služieb

□ Poskytovať kvalitné sociálne služby a objektívne zhodnocovať ich
zaváDzania štanDarDov kvality .

úroveň pomocou

□ rozširovať spektrum poskytovaných služieb širšiemu okruhu cieľových skupín sledovaním
potreby sociálneho trhu

□ Realizovať princípy sociálneho marketingu v oblasti poskytovania služieb

□ zaveDenie nových šPecializovaných
zručnosti a schopnosti klientov.

teraPií zameraných na zachovanie a rozvoj

□ Sprístupňiť službu verejnosti – poskytovať informácie o poslaní, cieľoch, princípoch,
ktoré uľahčia orientáciu pre záujemcov o služby a tým prispejú k dostupnosti služieb
Domova , n.o.

□ hľadať možnosti partnerskej spolupráce v mimovládnej, verejnej a štátnej sfére

Vykonané činnosti sa kategorizujú do nasledovných oblastí :







Kvalita poskytovaných sociálnych služieb
Rehabilitačné rekondičné služby
Netradičná forma aktivizácie obyvateľov
Kultúrno – spoločenské aktivity
Humanitná a charitatívna činnosť
Rozvoj ľudských zdrojov

KVALITA POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Organizácia presadzuje
nové formy starostlivosti o klientov v Zariadení pre seniorov,
ktoré garantujú :

Kvalitu
– založenú na uspokojovanie individuálnych potrieb klientov

Dostupnosť – vytvorené bezbariérové prostredie

Inovatívnosť – podporujúcu rozvoj osobnosti a zachovanie zručnosti klientov

Okrem základných povinností v rámci sociálnych služieb poskytujeme veľké množstvo
aktivít, ponúkaných rôznymi formami činností , ako sú pracovná terapia , animoterapia ,
prezentácia ľudových tradícií doma i v zahraničí, kombinované výlety, spoznávacie zájazdy ,
výstavy vlastných produktov klientov, charitatívna činnosť, ochrana životného prostredia
a široké sPektrum kultúrno – spoločenských podujatí
organizovaných Domovom , n.o.
v partnerstve s Mestom Veľké kaPušany a rôznymi inštitúciami regiÓnu Použia a Medzibodrožia.

Pokladáme za dôležité
obsahovo naplniť pobyt v zariadení tak , aby sa zachovalo
naDšenie Pre život , ktoré vedie k produktivite , zdraviu

a k dlhovekosti . Zaviedli sme programy do každodenného života v zariadení pre seniorov, ktoré
pozitívne vplývajú na zmysluplné fungovanie života klientov. S kažDým naším klientom sa veDie
individuálna práca so sociálnou pracovníčkou, ktorá je zdokumentovaná a vyhodnocovaná
v Individuálnom rozvojovom pláne.
Chceme ukázať , že život v starobe môže byť kvalitný aj
pre človeka žijúceho v Zariadení pre seniorov , ktorý je tiež súčasťou spoločnosti , Prináša
pozitíva , skúsenosti , zručnosti , vedomosti a tradície z ktorých môžeme čerpať a mali by sme ich
zachovať pre budúce pokolenie

Organizácia
prevádzkuje
vlastné
regeneračné
a rekondičné
stredisko
s
možnosťou využitia rôznych liečebných terapií . Technologická a prístrojová
vybavenosť strediska ponúka bezpečnú rehabilitáciu aj pre imobilných klientov
s rôznymi telesnými postihmi. Terapie sú prirodzene prevenčné
Pre všetky vekové kategÓrie, uPevňujú zdravie , odstraňujú
chorobné
stavy
fyzické
a psychické
,
pravidelným
používaním liečia a predlžujú
ľudský život .
Rehabilitáciu
poskytuje
kvalifikovaný
zdravotný personál
v prvom
rade svojim
klientom
–
obyvateľom
Zariadenia
pre
seniorov bezplatne a pre
verejnosť za prijateľné ceny.

šPeciálne
liečebné procedúry a regeneračnú funkciu rehabilitačného strediska využíva
stále viac klientov s rôznymi zdravotnými problémami a postihmi , nakoľko v regióne Použia
a Medzibodrožia neexistuje iná inštitúcia s kvalitnou rehabilitáciou .
Poskytujeme
rehabilitačné
službyaj
z
oblasti
alternatívnych
liečebných
metód, a to masážou lávovými
kameňmi
a manuálnou
lymfodrenážou
. Základy
týchto terapií spočívajú v
použití šPeciálnych masážnych
techník , ktoré v spojení
s horúcimi kameňmi majú vysoký
terapeutický účinok . Službu
poskytujú zamestnankyne zdrav- soc. oddelenia , ktoré obdŕžali certifikát o absolvovaní kurzu

z manuálnych masážnych techník . Rehabilitačné streDisko Ponúka našim klientom aj manikurú,
pedikúru a kadernické služby raz v mesiaci .

Ostatné poskytované terapie v rehabilitačnom stredisku:

Oceán - podvodná masáž

Cascade - sedací vírivý kúpeľ
na dolné končatiny

Coral - vírivý kúpeľ na horné
končatiny

Liečenie parafínom

Bioterapia – liečenie
infračerveným svetlom

Infračervená sauna – liečenie
teplom

Solárium – liečenie svetlom

Lymfodrenáž - masáž lávovými
kameňmi

- rašelinové zábaly
- Aromaterapia
- Klasická masáž
- Reflexná masáž chodidiel
- Celotelová aromaterapeutická masáž
Plánuje sa ďalšie rozšírenie rehabilitačných možností s využitím elektromagnetickej energie: BEMER terapia „bio - elektro - magnetická - terapia

Vízia: „zDravý životný štýl Pre kažDého“ – aj pre seniorov!

Domov , n.o. Veľké kaPušany naďalej úsPešne vyvíja a realizuje v spoluúčasti s klientmi
Zariadenia pre seniorov netradičné formy aktivity v rámci zachovávania a oživovania ľudových
tradícií v regióne, ktoré dokážu osloviť a získať si priazeň verejnosti svojou jednoduchosťou
a originalitou . Tieto aktivity seniorom otvorili ,,veľkú bránu,, bližšie k ľudom, spoločnosti,
priateľstvám, dobrodružstvám, sebarealizácii a prezentácii ich schopnosti, vedomosti a zručnosti
aj v neskoršom veku. ProstreDníctvom vyvíjaných aktivít klientov z vlastnej ľudovej dielne,
Domov , n.o. zastrešuje a dáva domov takým ľudovo tradicionálnym aktivitám, ktoré sa snažia
Prinášať danej komunite ozajstný pôžitok, spestria a oživujú kultúrny život mesta Veľké
kaPušany.

V prvom rade sme známi s tkanými
výrobkami. Ľudové tkanie a s tým súvisiace práce sú
Pre našich obyvateľov veľmi blízke, vykonávajú to
radi, zaspomínajú na detstvo a mladosť a popri tom
sa cítia užitoční a osožní. Tkacie remeslo v rámci
Zariadenia pre seniorov už má svoju tradíciu.
Vyvíjame to na regionálnej a nadregionálnej
úrovni.
neustále rozširujeme rôzne formy aktivít Pre klientov v rámci zachovávania a
oživovania ľudových tradícií a snažíme sa byť nápomocný
plnohodnotnému prežívaniu života
v Zariadení pre seniorov. aby naši obyvatelia cítili vždy , že slnko svieti aj pre nich .




zachovávanie ľudových tradícií a remesiel : tkanie, výroba povrazu ,furmanstvo varenie
slivkového lekváru v medenom kotly , mrvenie kukurice , páranie peria,
zachovávanie tradícií v rámci prípravy sviečok









maľovanie na hodváb a na sklo
prezentácia a výučba ľuDových remesiel Pre návštevníkov komunity v ľudovej dielni
návšteva PoDujatí v rámci zachovávania ľudových tradícií aj v zahraničí – možnosť
stretávania sa s inými národmi a kultúrami
výroba darčekových predmetov v stolárskej dielni
ochrana životného prostredia prostredníctvom zberu a zmršťovania Pet fliaš
charitatívna činnosť – obdarovanie chudobných
organizovanie výstav a kult. – spoločenských podujatí v objekte DD

Prehľad realizovaných aktivít a výletov

20.1.2009 - návšteva výstavy s názvom : Príroda v IC Veľ. kaPušany

9.2.2009 - 77. narodeniny p.Ivánkovej

27.2.2009 - Nové metody v rámci pracovnej terapie

5.3.2009 - 50. narodeniny p. Geľaťka

8.3.2009 - Oslava MDŽ

19.3.2009 - Veľkonočné prípravy v DD Lekárovce

20.3.2009 - Veľkonočné prípravy v DD Veľké kaPušany

31.3.2009 - "Karpatská kraslica"- výstava vo Vlastivednom múzeu v Humennom

7.4.2009 - Otvorenie výstavy " Vítejte v Česku" v turistickom centre v.kaPušany

21.04.2009 - Prezentácia ľudových remesiel na zš

7.05.2009 - Oslava 60.narodenín p.Dadua

11.05.2009 - Oslava Dňa matiek v Klube dôchodcov vo Veľkých kaPušanoch

13.05.2009 - Otvorenie výstavy " Životvorba a bezbrehosť umenia " v TIC

19.05.2009 - Prezentácia ľuDových remesiel v zš kráľovský Chlmec

19.05.2009 - Vystúpenie spevokolu Latoričan a žiakov Ľšu - ku dňu matiek

1.6.2009 - prezentácia ľuDových remesiel zš Čierna nad Tisou

19.6.2009 - prezentácia ľudových remesiel- Den deti - zš maDarská v. kaPušany

28.6.2009 - tokajský festival borša

6.7.2009 - Turistický výlet obyvateľov na Vinné jazero

12.7.2009- Prezentácia ľudových remesiel - festival Ptrukša

23.7.2009 - Letný tábor Hatfa Viničky - prezentácia ľudových remesiel

7-8.8.09 - Letný VeľkokaPušianský jarmok

12.8.2009 - oslava 70. naroDenín P. DuDáša

13.8.2009 - piknik v areali DD

19.8.2009 - greckokatolicka omša v zariaDeni DD

25.8.2009 - Charitativna činnosť-rozDávanie šatstva

26.8.2009 - kúpalisko ARDO

30.8.2009 - XIII. folklórny festival Medzibodrožia

8.9.2009 - výlet obyvateľov Domova, n.o.

9.9.2009 - piknik v areali DD - opekanie slaniny

10.9.2009 - prezentácia výrobkov klientov Domova, n.o. - výstava KSK

13.9.2009 - Vinobranecké slávnosti Malá Tŕňa

19.9.2009 - Vinobranecké slávnosti Kráľovský Chlmec

22.9.2009 - otvorenie skanzenu ,,CESTY,, vo Veľkých kaPušanoch

1.10.2009 - Deň seniorov v DD

23.-25.10.2009 - jesenný VeľkokaPušianský jarmok

25.11.2009 - oslava Kataríny

4.12.2009 - mikulášský večierok v DD

10.12.2009 - Vianočný areál Domova,n.o.

14.12.2009 - slávnostné odovzdanie kaplnky v DD

21.12.2009 - Klub dôchodcov Veľké kaPušany v zariaDení

22.12.2009 - Vianočné vystúPenie štuDentov soš

24.12.2009 - Vianoce v DD

ProPagácia našich služieb aj naďalej funguje, aktualizuje a realizuje sa prostredníctvom
internetovej stránky www.domovno.sk.

Ďalšie internetové stránky, Deklarujúce naše aktivity :
http://www.kosice.regionet.sk
http://www.osvetake.sk ,
http://www.felvideki.netkey.hu .
http:// www.karpatskanadacia.sk
http.//www. kontoorange.sk

Spolupráca s verejnosťou :
kn košice
KOS Košice :

Laura Dittel, riaditeľka.
PhDr. Kovalčíková Eleónora , riaditeľka

KC Medzibodrožia a Použia :

Mgr. Zvolenská Gabriela, riaditeľka

Centrum pre filantropiu

Mgr. Lucia Gregorová

Mestské kultúrne stredisko Veľ. Kapušany

PhDr. Tövis štefan, riaditeľ

Gymnázium Veľké Kapušany

PhDr. Lecková Juditha, riaditeľka

Zš s vyuč. maď. Veľké Kapušany

Mgr. Barnabás Hornyák , riaditeľ

Zš s vyuč. slov. Veľké Kapušany

Mgr. Henrieta Bereščíková

ĽšU Veľké Kapušany

Mgr. Horkay Tamás , riaditeľ

Pro Patria n.o. :

Ing.

Združenie pre rozvoj regiónu

Ing .Mihók Gábor – riaditeľ

Feterik Mikuláš - štatutár

Zemplínsky Európsky Dom

Juhász István , riaditeľ

Ďakujeme .... dobrým ľudom , ktorí nás podporovali a pomáhali nám.

Za finančnú podporu ďakujeme:
Ing. Pekár františek
Ing. Kalafut Milan
Ing. Mihók Milan
Ing. Kovács Ladislav

Za nefinačnú podporu :
Agroprodukta Veľké kaPušany
Laura Dittel
p.Attila Lázár
p.Attila Hornyák
Ing. Sadel Peter
muDr. ruDolf rešo

PoĎakovanie patrí aj všetkým známym a neznámym jednotlivcom , ktorý nás podporovali
venovaním 2 % dane z príjmov v roku 2009.

Domov , n.o. vykonáva charitatívne aktivity v regióne za spoluúčasti klientov domova
dôchodcov a napomáha sociálne odkázaným občanom žijúcim v regióne Použia a Medzibodrožia,
zmierniť ich sociálnu a hmotnú núdzu bez diskriminácie.
S cieľom rozvoja charitatívnej pomoci spolupracujeme v partnerstve s cirkevnými inštitúciami
regiónu Použia a Medzibodrožia a občianskym združením Partnerstvo sociálnej inklúzie Zemplína
. Aj v PreDošlom roku sme organizovali zbierky obnoseného šatstva , obuvy , nábytku , Domácich
potrieb a potravín pre chudobných regiónu .
charitatívne akcie sústreďujeme pred cirkevnými sviatkami aj na rómskych osadách regiónu .
Každoročné sa Zapájanie aj do charitatívneho programu Nadácie Konto Orange Darujte Vianoce.
V roku 2009 prostreDníctvom výrobkov našich obyvateľov sme Prinášali raDostné chvíle a splnili
sme sny ľudom v ťažkej situácii počas Vianoc v Banskej bystrici . Darovanie má dve kladné stránky :
obDarovanému Prináša raDosť a darcovi hrejivý pocit , že niekomu pomohol .

Rozvoj ľudského kapitálu je jedným z najdôležitejších
asPektov
rozvoja
poskytovaných služieb Domova , n.o. . Organizácia podporuje odborný rast svojich zamestnancov
formou celoživotného vzdelávania. Cieľom celoživotného
vzdelávania
je zdokonaľovanie
a dopĺňanie požadovaných vedomosti a schopností potrebných na vykonávanie pracovných činnosti
v oblasti poskytovania sociálnych služieb .Vedenie vytvára podmienky k tomu , aby pracovné
ProstreDie zoDPoveDalo Platným všeobecným záväzným normám a stanoveným vnútorným
pravidlám organizácie .
V procese poskytovania sociálnych služieb vyžaduje od zamestnancov uplatňovať
vzťahy založené na prijatých etických hodnotách :






Úcta
Empatia
Dôvera
Akceptácia
Spolupatričnosť

Efektívnosť a záruku kvalitnych poskytovaných služieb Domova , n.o. zaručuje odborný
zamestnanecký tím Domova n.o. , ktorý zabezpečuje komplexnú starostlivosť o klientov .

Personálne obsadenie stálych zamestnancov v roku 2009

Domov,
n.o.

Riaditeľka

1
Ekónomka
, zást.
riaditeľa
Vedúca
Asistent
zdrav.1–
ekonómky
soc.úseku
Opatrovate
hlavná
ľka
sestra 1
1
1
Soc.
5
pracovníčk
a
1111

1

Hlavná
kuchárka
Kuchárka
1
Úpratovač
1
ka – práčka
Úržbár –
2
šofér
Spolu
1
15

Vzdelávanie zamestnancov Domova, n.o. Veľké kaPušany

vysokoškolské štúDium na
vysokej škole zDravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
– marianna obšitníková - sociálna pracovníčka Domova, n.o.

V závere a zhodnotení uplynulého roka môžem skonštatovať napriek nepriaznivým dôsledkom
nového zákona o sociálnej pomoci sa nám podarilo stabilizovať finančnú situáciu organizácie,
udržať úroveň poskytovaných služieb v objekte Zariadenia pre seniorov Veľké kaPušany
a zachovať jeho šPecifický charakter.
Nový rok začíname vo viere pozitívnych zmien legislatívy a adaptácie trhu sociálnych služieb
k podmienkam nového sociálneho zákona.

Dovoľte mi, aby som sa poďakovala za sPolufinancovanie našich služieb KSK-VÚC pod vedením p.
predsedu Judr. Zdenka Trebuľu, sociálnemu odboru KSK za odborné usmernenia a spoluprácu.

Moje poďakovanie vyjaDrujem všetkým naším klientom za dôveru, členom SR a DR za skvelú
spoluprácu a jednotlivcom, ktorí pri nás stáli v ťažkých chvíľach, podporovali nás a pomáhali
nám.

Ďakujem

ROČNÁ ÚČTOVNÁ
ZÁVIERKA

Ročná účtovná závierka a v nej obsiahnuté
zhodnotenie základných údajov
V súlade s ustanovením §17 zákona č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve, účtovná závierka pozostáva z týchto častí:

-

Súvaha úč. NUJ 1-01
Výkaz ziskov a strát – výsledovka úč. NUJ 2-01
Poznámky
Účtovná závierka tvorí prílohu tejto výročnej správy.

Zhodnotenie základných
v účtovnej závierke

údajov

uvedených

Nezisková organizácia dosiahla za rok 2009 celkové
výnosy 282355,€ ; z toho výnosy z hlavnej činnosti
predstavovali čiastku 278 850,57 €, čo je 98,76 %, a výnosy
z podnikateľskej činnosti predstavovali čiastku 3504,43 €, čo
predstavuje 1,24 % z celkových výnosov.
Hlavným zdrojom financovania hlavnej činnosti neziskovej
organizácie je dotácia od KSK-VÚC Košice, ktorá predstavovala
čiastku 154 998,19 €.
Náklady v roku 2009 spolu predstavovali čiastku 279
533,62 € ; z toho náklady na hlavnú činnosť boli vynaložené
vo výške 276 228,19 € , čo je 98,82 % z celkových nákladov,
a náklady na podnikateľskú ( zdaňovanú ) činnosť
predstavovali čiastku 3305,43 € čo je 1,18 % z celkových
nákladov.

Výrok audítora
Účtovnú závierku overila audítorská spoločnosť
Michalovce
, s týmto výrokom:

- Ladič,

„Podľa nášho názoru účtovná závierka vyjadruje objektívne vo
všetkých
významných
súvislostiach
finančnú
situáciu
neziskovej organizácie Domov n.o. k 31. decembru 2009,
a výsledky hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému
dátumu, v súlade so Zákonom o účtovníctve.“
Originálna správa nezávislého audítora tvorí prílohu tejto
výročnej správy.

Prehľad o nákladoch a výnosoch
D/ Doplňujúce údaje k výkazu ziskov a strát
Náklady
Spotreba materiálu pod. zdaňovaná

Finačný objem
€
1693

Mzdové náklady pod. zdaňovaná

1246

Zákonné soc.poisť.pod. zdaňovaná

433

Spotreba materiálu –hl. činnosť

70130

Spotreba energie

22929

Opravy a udržiavanie

7101

Cestovné

204

Náklady na reprezentáciu

51

Ostatné služby

7651

Mzdové náklady

99276

Zákonné soc. Poistenie

34573

Ostatné soc. Poistenie

1331

Zákonné soc. Náklady

4870

Daň z motorových vozidiel

133

Daň z nehnuteľnosti

109

Ostatné dane a poplatky

762

Úroky

460

Pokuty a penále

7

Ostatné pokuty a penále

66

Kurzové straty

2

Dary

773

Iné ostatné náklady

3302

Odpisy DHM DNM

22404

Spolu

Prehľad
zdrojov

279506

rozsahu

výnosov

Tržby, príspevky, dotácie

v členení
Finančný
objem

Tržby za vlastné výrobky
Tržby z predaja služiebstravovanie
Tržby z predaja služieb –
regeneračné služby
Tržby z predaja služieb –
kavomat
Tržby z predaja služieb –
odb.prax

1091

Stravovanie zamestnancov

3580

Úroky
Ostatné výnosy

podľa

1562
530
81
240

9
3376

Výnosy z použitia fondu

190

Príspevky od iných org.

100

Príspevky od fyz.osôb
Príspevky z podielu zaplatenej
dane

106058

Dotácie

164010

Spolu

282356

1529

Výnosy podľa zdrojov

1. Prijaté príspevky od fyzických osôb
- klienti
- iné FO
2. Príspevky z podielu zaplatenej dane

102.571,- €
3.487,- €
1.529,- €

3. Dotácie od KSK-VÚC Košice

154.998,- €

4. Tržby z podnikania
- tržby za vlastné výrobky
- tržby z predaja služieb

1.069,- €
2.435,- €

Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej
organizácie
Vlastný majetok

Majetok
Pozemky
Umelecké
zbierky
Stavby
Stroje,prístroje,
zariadenia
Dopravné
prostriedky

k
1.1.09
2508

Prirastok

Oprávky
spolu

2387

3799
101772

21685

98556

64601

30796

24768

Trvalé porasty

441

Zvieratá
Obstaranie
dlhodobého
majetku
Drobnýdlhodobý
nehmotný
majetok
Drobný
dlhodobý
hmotný
majetok

919

0

0

2323

28322

3039

0

0

0

0

652

652

241114

31361

114745

Majetok spolu

Prenajatý majetok

Názov prenajatého majetku

Cena
€

Stroje prístroje a zariadenia

13278

Spolu

13278

Výška
žiadne
Bankové
výpomoci

záväzkov
úvery,

Zmeny
a nové
organizácie

po

lehote

splatnosti

pôžičky
a návratné
žiadne
zloženie
orgánov
žiadne

Ďalšie
žiadne

fin.

nezisk.
údaje

............................................................
Valéria Csatlósová
Predsedkyňa Správnej rady Vo Veľkých Kapušanoch,

