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Úvodné slovo
V úvode výročnej správy za rok 2014 chceme vyjadriť vďaku za to, že
smieme svoje životy naplniť zmysluplnou prácou, že smieme okoliu, svetu
prispievať tým, čo je v nás najlepšie. Je darom mať prácu, ktorú človek vníma
ako poslanie, lebo človek je stvorený na to, aby pracoval pre spoločné dobro.
Zároveň bola človeku daná zodpovednosť za vytváranie spoločného sveta,
spoločnej reality. Vedomí si týchto faktov by sme veľmi radi spoluvytvárali
spoločnosť, v ktorej má každý človek možnosť pracovať, a tým sa rozvíjať.
Naša cieľová skupina - ľudia so zdravotným postihnutím tiež túto
možnosť potrebujú. Tým získajú ciele, vízie, a tí, ktorí im pri tom budú
pomáhať, získajú pocit prospešnosti. U detí je prácou škola. Všetky deti
potrebujú školy, ktoré ich pripravia dobre na život. Aj deti so zdravotným
postihnutím ich potrebujú. Spoločnosť, ktorá dbá o dobré školstvo a pracovné
príležitosti pre všetkých, získa niečo nesmierne - stane sa ľudskou.
Sociálne služby ako náhrada dobrých škôl a pracovných príležitostí
nestačia. Sociálni pracovníci, ktorí túžia svojim klientom skutočne pomôcť, by
mali neustále poukazovať na ich komplexné potreby, a snažiť sa nadväzovať
spoluprácu s každým človekom, s každým rezortom, za účelom vytvorenia
celostného prístupu k človeku. Sociálna oblasť by mala spájať a mobilizovať
zdroje spoločnosti pre dobro človeka, klienta, ľudí. Ľudia pôsobiaci v sociálnej
oblasti

majú

veľkú

zodpovednosť

-

majú

byť

ukazovateľmi

ľudských

/humánnych prístupov pôsobiacich podporujúco pre všetkých občanov.
Sme si vedomí tejto zodpovednosti, aj spoluzodpovednosti za spoločnosť,
ktorej sme súčasťou. Chceme preto spolupracovať a spájať sily s ďalšími
organizáciami aj jednotlivcami, aby sme vytvárali láskavú, ľudskú spoločnosť,
ktorá úplne samozrejme a prirodzene poskytne rovnaké príležitosti pre všetkých
svojich jednotlivcov, tým so zdravotným postihnutím aj bez neho.

kolektív Detského klubu ZPDaM KE
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Kto sme
Sme mimovládna nezisková organizácia s regionálnou pôsobnosťou, zameraná na
poskytovanie pomoci deťom, mládeži a dospelým s telesným postihnutím a ich blízkym.
Vznikli sme z iniciatívy rodičov detí s telesným postihnutím v roku 1993, registráciou občianskeho
združenia na Ministerstve vnútra SR pod číslom spisu: VVS/1-900/90-8440, so zámerom zviditeľňovať
a obhajovať práva osôb s telesným postihnutím a zapojiť sa do procesu vytvárania dôstojných
spoločenských podmienok pre život ľudí s ŤZP na Slovensku.
Od roku 1996 prevádzkujeme polyfunkčné rehabilitačné centrum, v ktorom poskytujeme
ambulantné sociálne služby a zdravotnícku službu v ambulancii a zariadení SVLZ v odbore Fyziatria,
balneológia a liečebná rehabilitácia.

Naše poslanie
Našim poslaním je pomáhať deťom, mládeži
a dospelým s telesným postihnutím a ich rodinám pri riešení problémov súvisiacich so zdravotným
postihnutím, aby sa necítili v náročných životných situáciách osamelí, bezradní, slabí, nešťastní,...
Pomáhať im, aby sa naučili svoje problémy riešiť, aby dokázali zdravotné postihnutie prijať ako výzvu
na získanie jedinečných skúseností na ceste životom.

Naše ciele
Hlavným cieľom našej činnosti je poskytovať kvalitné ambulantné sociálne a zdravotné služby pre
deti, mládež a dospelých s telesným postihnutím a ich rodiny, ktoré sú pre ľudí s telesným
postihnutím, žijúcich v rodine veľmi dôležité.

Naše hodnoty
Veríme, že:
Vo vyspelej spoločnosti predstavuje každý človek nenahraditeľnú hodnotu.
Ľudia s telesným postihnutím sú integrálnou súčasťou každej spoločnosti a len spolu
s nimi tvorí spoločnosť celok.
Ľudia s telesným postihnutím dokážu pri vytvorení adekvátnych podmienok
plnohodnotne fungovať v prirodzenom spoločenskom prostredí

Naša vízia
Spoločnosť, ktorá má postoj ku zdravotnému postihnutiu ako ku skúsenosti, ktorú môže zažiť
každá ľudská bytosť.
Spoločnosť, ktorá dokáže oceňovať odlišnosti, vytvárať podmienky na rovnosť príležitostí,
budovať bezbariérové prostredie na princípoch univerzálneho dizajnu, vychovávať a vzdelávať
všetky svoje deti, podporovať zdravý rodinný a komunitný život.
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Naši zamestnanci v roku 2014
Sociálne služby
Rehabilitačné stredisko
zariadenie sociálnych služieb pre deti
Ing. Jana Gregová, sociálna pracovníčka, zodpovedná osoba za rehabilitačné stredisko
Mgr. Monika Bombárová, sociálna pracovníčka
Mgr. Monika Nigutová, sociálna pracovníčka

Rehabilitačné stredisko
zariadenie sociálnych služieb pre mladých dospelých
Mgr. Karolína Mózerová, sociálna pracovníčka
Mária Nagyová, sociálna pracovníčka
Bc. Lukáš Tury, sociálny pracovník

Domov sociálnych služieb
zariadenie sociálnych služieb pre mladých dospelých
MUDr. Marcela Strhárská, sociálna pracovníčka, zodpovedná osoba za domov sociálnych služieb
Bc. Mária Dubecká, sociálna pracovníčka
Mgr. Ľubica Benkovská, sociálna pracovníčka
PhDr. Marián Kozák, sociálny pracovník - poradca
Bc. Viktória Bereczová, sociálnopedagogická pracovníčka

Zdravotnícke služby
Ambulancia lekára špecialistu v odbore FBLR
MUDr. Eva Bočkorová, lekárka internistka - fyziatrička
MUDr. Katarína Šalamonová, lekárka pediatrička - fyziatrička

Zariadenie SVLZ v odbore FBLR
Mgr. Dušana Sanetriková, fyzioterapeutka
Bc. Silvia Zadorová, fyzioterapeutka

Recepcia
Marianna Lojdová, sociálnoinformačná pracovníčka

Hygiena
Zuzana Forgáčová, hygienická pracovníčka
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Naši dobrovoľníci v roku 2014
Sociálne služby
Dobrovoľnícka služba s finančnou podporou ÚPSVaR v Košiciach
1. Ľubica Benkovská, Mgr.
2. Denisa Kvetková, Mgr.
3. Denisa Zlacká, Mgr.
4. Bidovská Diana
5. Karoľová Lucia, Mgr.
6. Bátoriová Mária, Bc.
7. Martina Ševerová
8. Mária Jurová, Bc.
9. Vladimír Sceranka
10. Lukáš Tury, Bc.

Dobrovoľníci z USA s finančnou podporou cirkvi Ježiša Krista sv. neskorších dní
1. Rosine Miller
2. Rosina Miller
Dobrovoľníci – individuálne zapojení bez finančnej podpory
1. Martina Neubarová
2. Lucia Juhásová
3. Anamária Polasek
4. Tomáš Kovalčík
5. Lucia Tóthová
6. Natália Hodermarská
7. Zlatica Dolná

Zdravotnícke služby - zariadenie SVLZ
Dobrovoľnícka služba s finančnou podporou ÚPSVaR v Košiciach
1. Jana Kasardová, Bc., fyzioterapeutka
2. Nosáľová Mária, Bc., fyzioterapeutka
3. Miroslav Blaško, masér
4. Miroslav Kalinčák, Mgr., fyzioterapeut
5. Alena Mesarčíková, masérka
6. Daniela Šidlovská, Bc., fyzioterapeutka
7. Jana Priehodová, dft., fyzioterapeutka
8. Zuzana Beneová, dft., fyzioterapeutka
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I. SOCIÁLNE SLUŽBY

Rehabilitačné stredisko
Domov sociálnych služieb
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1. Sociálna služba v rehabilitačnom stredisku
ZSS rehabilitačné stredisko prináša sociálnu službu pre ľudí so zdravotným znevýhodnením,
ktorých život priviedol do situácie, že sú odkázaní na pomoc iných ľudí, častokrát sa
nachádzajú v spoločenskej izolácii, nemajú dostatok príležitostí na svoj osobnostný rozvoj a
sebarealizáciu, ale napriek tomu nechcú byť odovzdanými a pasívnymi a chcú vo svojom
živote fungovať prirodzeným spôsobom, rozvíjať sa, byť dôstojnou súčasťou svojej rodiny
a komunity.
Rehabilitačné stredisko vzniklo pre podporu klientov v prirodzenom prostredí, vychádza
z princípov humanizmu a zachovania ľudskej dôstojnosti, prináša prístup orientovaný na
človeka a ponúka klientom dôstojné sprevádzanie pri aktivizácii ich vnútorných zdrojov.
V našom zariadení je táto služba poskytovaná detským i dospelým klientom s ťažkým
zdravotným znevýhodnením najmä telesného charakteru, alebo ohrozených ťažkým
zdravotným postihnutím, klientom, ktorí majú k tomuto znevýhodneniu pridružené iné
postihnutie menej závažného rozsahu, ale aj klientom ohrozených týmto znevýhodnením,
vynímajúc klientov s poruchami správania alebo s agresívnym správaním.
Poskytovaná sociálna služba sa riadi zákonným vymedzením podľa Zák. NR SR č. 448/2008 Z.
z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní v znení neskorších predpisov. V zmysle tohto zákona sa poskytuje sociálna
rehabilitácia, sociálne poradenstvo a pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.
Sociálna rehabilitácia je zameraná na podporu samostatnosti, sebestačnosti a nezávislosti
klienta, realizuje sa prostredníctvom nácvikov zručností alebo aktivizovaním schopností,
tiež posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri posilňovaní sociálnych zručností. Ide najmä
o nácviky aktivít každodenného života, nácviky mobility a používania pomôcok, nácviky
sociálnych zručností.
Sociálne poradenstvo je zamerané na sprevádzanie klienta a jeho blízkych osôb v
nepriaznivej sociálnej situácii, je zamerané na posúdenie povahy problému fyzickej osoby,
rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia
problémov a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.
Pomoc pri odkázanosti je podpornou pomocou pre vykonávanie všetkých aktivít, ktoré
v dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia klient nemôže vykonávať samostatne.
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1.1 Rehabilitačné stredisko – sociálna služba pre deti a rodičov
V roku 2014 bola v rehabilitačnom stredisku poskytovaná sociálna
služba celkovo 10 deťom s ťažkým zdravotným postihnutím prevažne
v oblasti telesného znevýhodnenia alebo s kombináciou telesného
a iného postihnutia a celkovo 11 deťom ohrozeným zdravotným postihnutím vo veku od 3
do 7 rokov, s cieľom budovať a posilňovať u detí zručnosti každodenného života, najmä
samostatnosť, sebaobslužnosť a to v nadväznosti na vývinové obdobie, rozsah a stupeň
zdravotného znevýhodnenia. Služba sa realizovala s individuálnym prístupom a v malej
skupine.
Hlavným zameraním nášho snaženia v práci s deťmi je
pomáhať im, aby sa svojimi zručnosťami priblížili v
maximálnej možnej miere k zdravým rovesníkom. Tento cieľ
je nesmierne namáhavou a zodpovednou úlohou
a vyžaduje si vyvíjanie veľkého úsilia pre podnecovanie
a motivovanie detí, nakoľko v dôsledku postihnutia CNS
systému sa tieto detičky prejavujú sklonom k pasivite a spoliehaniu sa na pomoc iných.
Špecifické potreby detí si vyžadujú aj špecifický prístup
v procese
sociálnej
rehabilitácie,
zohľadňovanie
individuálnych možností detí pri stanovovaní cieľov
individuálnych plánov, vytváranie láskavého a bezpečného
prostredia, získavanie si dôvery detí a realizáciu systematickej
náročnej každodennej práce s detským klientom.
Najdôležitejšími oblasťami, v ktorých deti s ťažkým zdravotným postihnutím potrebujú
pravidelnú cielenú a najmä individuálnu podporu je rozvíjanie hrubej a jemnej motoriky,
senzomotorického vnímania, koordinácie, sebaobslužných úkonov, samostatnosti,
sociálnych zručností a skúseností, osobnostného a vedomostného potenciálu dieťaťa.
Neoddeliteľnou súčasťou programov je práca s rodičmi, ich sprevádzanie pri hľadaní
možností zmierňovania dôsledkov zdravotného postihnutia detí a poskytovanie poradenstva
súvisiaceho s touto problematikou. Aktívna spolupráca s rodičmi prispieva k všestrannému
napredovaniu dieťaťa.
Programy, projekty a aktivity, ktoré pripravoval náš kolektív, prinášali komplexnú podporu
dieťaťa, individuálny prístup, motivovanie, stimuláciu a aktivizáciu vlastných možností detí.
Počas celého roka 2014 okrem poskytovania štandardnej sociálnej služby prebiehalo mnoho
ďalších zaujímavých aktivít, tvorivých dielničiek, náučných i zábavných stretnutí pre deti
i rodičov.
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1.2 Rehabilitačné stredisko – sociálna služba pre dospelých
Poskytovanie sociálnej služby v rehabilitačnom stredisku pre dospelých
prebiehalo v januári 2014 celkovo pre 17 klientov s ťažkým zdravotným
postihnutím prevažne v oblasti telesného znevýhodnenia alebo
s kombináciou telesného a iného postihnutia. V období od januára do apríla
postupne 11 klientov prešlo do ZSS DSS, ktoré zahájilo svoju činnosť v januári 2014 v našom
zariadení. V ZSS RS v období apríl až december 2014 navštevovalo sociálnu službu celkovo 6
dospelých klientov. Služba pre týchto klientov sa realizovala s individuálnym prístupom
v malej skupine alebo niekedy vo vybraných aktivitách aj v spolupráci so skupinou klientov
DSS.
Hlavným zameraním v práci s dospelými klientmi bolo sprevádzanie klientov v procese
podpory samostatnosti, sebestačnosti a nezávislosti, pomáhanie prostredníctvom nácvikov
dôležitých životných zručností alebo aktivizovaním vnútorných zdrojov a schopností klientov,
tiež posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri upevňovaní sociálnych zručností.

1.3 Najobľúbenejšie a najnavštevovanejšie aktivity RS v roku 2014
Aktivity zamerané na pestovanie vzťahu k prírode, rastlinám, zvieratám
Vychádzky v rôznych ročných obdobiach do blízkeho okolia na Aničku, počas ktorých sa
pozorovalo dianie v prírode, vývin a rast rastlín, drobných živočíchov, vtákov, zbieral sa
prírodný materiál.
Tvorivé dielničky JAR, LETO, JESEŇ, ZIMA, na ktorých sa vlastnoručne nazbieraný
prírodný materiál premieňal na zaujímavé výtvory a diela.
Stretnutia v prírodnej záhrade, zamerané na sadenie rastliniek a pestovanie byliniek, pri
ktorých pomáhali deti aj dospelí.
Návšteva exteriéru a skleníkov botanickej záhrady, kde sa spoznávali rôzne domorodé
a cudzokrajné rastliny, prezeral sa skleník. Pozoroval sa tam aj životný cyklus motýľov,
ktoré boli súčasťou živej expozície. Počas návštevy náučného chodníka sa spoznával
život spoločenstva včiel, včelí dom, medonosné rastliny, informácie a mede a včelárstve.
Návšteva zoologickej záhrady, pozorovanie zvierat, mláďat, kŕmenie a starostlivosť
o zvieratá, jazdenie na poníkoch.
Tvorivá dielnička zameraná na starostlivosť o vtáčiky.
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Aktivity zamerané na zdravú výživu a podporu zdravia
Pestovanie, zbieranie a spracovanie liečivých bylín z našej prírodnej záhrady a súčasné
osvojovanie si poznatkov o daroch prírody.
„Čajové stretnutia“, zamerané na spoznávanie chuti, vône a účinku čajov, uvarených
z vlastnoručne pestovaných bylín v našej prírodnej záhrade a súčasne prebiehajúce
rozhovory o všetkom, čo prináša život v našej komunite.
Pečenie chlebíka a jeho ochutnávanie buď samotného so soľou alebo v kombinácii
zdravých nátierok, byliniek a iných zdravých dobrôt.
Príprava a ochutnávka zdravých pokrmov, výmena receptov.
Stretnutia „Obdarme sa ovocím a zeleninou“, ktoré prinášajú učenie sa dobrosrdečnosti
a štedrosti medzi deťmi aj dospelými. Vlastnoručne dopestované produkty z domácich
záhrad sú prinášané na spoločné stretnutia, kde sa rozdelia medzi všetkých klientov
a buď ochutnávajú alebo sa z nich pripravujú jednoduché pokrmy, šaláty, koláče, .....

Aktivity zamerané na poznávanie tradícií, kultúry a zaujímavostí
Tvorivá dielnička „Vymysli si a vyrob veselú masku“ a spoločenské stretnutie
„karnevalový bál“. Vyrábanie zaujímavých masiek, rozhovory o histórii, zvykoch, príprava
stretnutia, veselá zábava a hry na spoznávanie.
Tvorivá dielnička „Veľkonočné nápady“. Vyrábanie veľkonočných výrobkov a dekorácií.
Rozhovory o zvykoch a tradíciách.
Duchovné stretnutie „Svätý Martin“. Spoznávanie príbehu a hranie divadielka.
Tvorivé stretnutie „Pripravme sa na príchod Mikuláša“. Výroba čižmičiek, príprava
miestnosti, nacvičovanie básničiek, pesničiek, obrázky pre Mikuláša, samotné stretnutie
s Mikulášom.
Predvianočné stretnutie „Vianoce v ľudovom šate“, ktoré malo integračný charakter
s cieľom zblížiť deti so zdravotným postihnutím s deťmi s intaktnými.
Tvorivá dielnička „Čarovné Vianoce“ a duchovné stretnutie „Vianočná besiedka“. Výroba
vianočných dekorácií, príprava nepečených sladkostí, vianočný program.
Spoločným znakom a súčasťou všetkých programov a stretnutí boli aktivity na
sebapoznanie, vzájomné spoznávanie sa a upevňovanie dobrých vzťahov.

1.4 Financovanie sociálnej služby v RS
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1.4 Financovanie sociálnej služby v rehabilitačnom stredisku
V priebehu roku 2014 bola sociálna služba v rehabilitačnom stredisku poskytovaná detským
klientom s ŤZP, detským klientom ohrozeným ZP a dospelým klientom s ŤZP. Klienti sa
zúčastňovali na službe podľa stupňa odkázanosti na túto službu a taktiež podľa svojho
individuálneho záujmu.
Sociálna služba bola poskytovaná v celodennom (8 hodinovom) alebo poldennom
(4 hodinovom) režime. Priemerná návštevnosť bola 8 klientov / 1 deň (8hod).
Ekonomicky oprávnené náklady v rehabilitačnom stredisku v roku 2014 činili:
 532 € na 1 klienta / 1 mesiac
Úhrada klientov za sociálnu službu činila:
 0,50 € / 1 deň (8 hodín)
 0,25 € / 1 deň (4 hodiny)
Sociálna služba bola finančne zabezpečená z nasledujúcich zdrojov:
1. Príspevok Košického samosprávneho kraja - na odkázanosť na pomoc inej FO
2. Príspevok z Ministerstva práce a sociálnych vecí SR - na prevádzku sociálnej služby
3. Príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach - na dobrovoľníkov,

zamestnanosť a chránenú dielňu
4. Úhrady prijímateľov sociálnej služby za poskytnutú sociálnu službu
5. Príspevky a dary od FO

16%
KSK
2%

MPSVaR
ÚPSVaR

10%
52%

Klienti
Príspevky a dary

20%
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2. Sociálna služba v domove sociálnych služieb
Domov sociálnych služieb vznikol 1.1.2014 ako ambulantná sociálna služba
pre osoby s veľmi ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré sú odkázané na
dlhodobú komplexnú sociálnu službu a zároveň si prajú žiť vo svojom
prirodzenom prostredí v rodine. Cieľovou skupinou sú mladí dospelí
s ťažkým zdravotným postihnutím, majúci spoločnú životnú situáciu charakteristickú
ukončením školského vzdelávania a chýbajúcimi podnetmi pre ďalší intelektuálny rozvoj,
chýbajúcou pracovnou sebarealizáciou, ťažkosťami pri snahe viesť samostatný život, resp.
nemožnosťou viesť samostatný život, chýbajúcimi možnosťami pre zmysluplné voľnočasové
aktivity a ťažkosťami pri začleňovaní sa do prirodzeného života svojho okolia. V roku 2014
navštevovalo domov sociálnych služieb 15 dospelých klientov.
V domove sociálnych služieb (DSS) sa snažíme naším klientom pomáhať pri
riešení ich problémov, na báze individuálneho prístupu rešpektujúceho
osobné chcenie. Sú sprevádzaní takým spôsobom, aby sa ich osobnostný
rozvoj posúval správnym smerom. Aby sa učili byť stále samostatnejší,
aktívnejší, aby pochopili, že držia svoj život vo svojich rukách oni sami, a že ho môžu
formovať podľa vlastných túžob. Vytvárame pre nich aktivity na rozvoj
intelektuálnych schopností, na rozvoj emocionálnej časti osobnosti, motivácie,
hodnotového systému, tvorivosti. Každý z nich má svoj vlastný individuálny plán,
ktorého realizácia je náplňou ich denného režimu. Každodenná pravidelná činnosť
realizovaná v zariadení je dopĺňaná obohacujúcimi aktivitami zameranými na spoznávanie
nových miest, organizácií, ľudí v rámci užšieho aj širšieho kruhu komunity, na nadväzovanie
novej spolupráce a nových vzťahov, skrátka na podporu začleňovania našej cieľovej skupiny
do prirodzeného života našej spoločnosti.
Kolektív zamestnancov DSS vníma svoju činnosť ako poslanie - poslanie pomáhať,
podporovať, sprevádzať, primerane usmerňovať ľudí s ŤZP. Naši klienti nemali svoje životy
v minulosti naplnené dostatkom podnetov a možností pre svoj osobnostný rozvoj. Nestali sa
z nich zorientovaní mladí dospelí, ktorí aktívne pristupujú k svojim životom. Nie je
to len otázka ich zdravotného postihnutia, je to predovšetkým otázka možností,
ktoré im v minulosti boli ponúknuté. Ak by mali dostatok podnetov a príležitostí
pre svoj rozvoj, ak by sa spoločnosť viac usilovala ich vnímať ako svoju prirodzenú
súčasť, boli by títo mladí ľudia s ŤZP niekde úplne inde. Aj svojimi schopnosťami, aj
zapojením do života spoločnosti. Vidíme, že každý človek potrebuje ciele, vízie, zapojenie do
života komunity, lebo ak je o to ukrátený, upadá, mentálne aj psychicky. S ním upadá často
krát aj jeho rodina, a zostáva jediná vízia – ústavná starostlivosť.
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V súčasnosti sa v odborných kruhoch hovorí a píše, že to nechceme, lebo vyspelý štát musí
mať pripravené iné možnosti pre svojich občanov. Pre všetkých svojich občanov. Vyspelá
spoločnosť dokáže vytvoriť podmienky a poskytnúť príležitosti umožňujúce prežiť aj ľuďom
s ŤZP zmysluplný a naplnený život. S týmto uvedomením pristupujeme k poskytovaniu
sociálnej služby našim klientom. Snažíme sa im poskytnúť maximum zmysluplných možností,
aby sme ich podporili v ich osobnostnom raste, aby sme im pomohli stať sa prirodzenou
súčasťou svojej komunity spolu so svojimi rodinami.
V našom zariadení sa snažíme vytvárať podnetné prostredie, ktoré podporuje klienta v
osobnostnom rozvoji rešpektujúc jeho individuálne potreby a záujmy. Dôležitou úlohou je
podpora a rozvoj samostatnosti a nezávislosti všetkých našich klientov. Na fyzickej úrovni ide
predovšetkým o nácvik sebaobsluhy, na duševnej úrovni ide o podporu aktívneho spôsobu
života, rozvoj komunikačných zručností, sebaprezentácie. Je to veľmi individuálne, niektorý
klient potrebuje trénovať predovšetkým sebaobsluhu a nácvik používania pomôcky, u iného
je potrebné udržiavať a rozvíjať kognitívne schopnosti: trénovať čítanie, písanie, počítanie.
Súčasťou cesty k samostatnému aktívnemu spôsobu života, je trénovanie sebaobhajoby.
Klienti sa učia pomenovať potreby a problémy ľudí s ŤZP (vrátane svojich), aby sa dokázali
podieľať na zviditeľňovaní problematiky zdravotného postihnutia smerom k ostatnej
verejnosti (aj prostredníctvom médií). Na tieto témy klienti s pomocou sociálnych
pracovníkov pripravujú stretnutia a prezentácie pre svoju cieľovú skupinu i pre verejnosť.
Pri sprevádzaní našich klientov na ceste k samostatnému životu za veľmi dôležité
považujeme vytvorenie dobrej spolupráce s komunitou. Pracujeme a spolupracujeme na
vytváraní cesty pre našich klientov do prirodzeného spôsobu komunitného spolunažívania.
V spolupráci s mestskou časťou Košice - Sever vytvárame aktivity, na ktorých sa podieľajú
ľudia s ŤZP.
V DSS venujeme úsilie aj rozšíreniu obzoru klientov o nové informácie, podnety, potrebné
pre zvýšenie pripravenosti na samostatný život. Výborným nástrojom osobnostného rozvoja
klientov je pracovná terapia. V podmienkach nášho DSS vytvárame podmienky pre viaceré
jej formy:
Práca v kuchynskom prostredí – umožňuje klientom stávať sa samostatnejšími
v sebaobsluhe, zároveň dbáme o ďalší zmysel, rozmer tejto formy terapie – aby nešlo len
o samotné varenie a jedenie, vždy sa terapia prepojí s úmyslom druhých pohostiť,
pripraviť oslavu narodením niekomu z kolektívu, stretnutie s rodinnými príslušníkmi, atď.
Práca spočívajúca v starostlivosti o spoločné prostredie – poskytuje možnosť pre
rozvíjanie vzťahu k vedeniu domácnosti; klienti udržiavajú poriadok v dennej miestnosti,
v záhrade, na terase, venujú sa skrášľovaniu prostredia (slávnostné výzdoby priestorov,
aranžovanie kvetov),...
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Práca v záhrade umožňuje našim klientom dostať sa do úzkeho kontaktu s prírodou –
pestujú rastlinky, učia sa používať bylinky, pomáhajú pri starostlivosti o jazierko,
vyrábajú bylinkové sirupy,...
Práca v čajovni. Klienti v našej maličkej čajovni ponúkajú občerstvenie bylinkové čaje z
byliniek, ktoré si vypestovali v záhrade, ale aj byliniek z bylinkárne.
Práca zameraná na starostlivosť o človeka odkázaného na pomoc iného človeka. Klienti
s mentálnym postihnutím, ktorí nemajú telesné postihnutie, sa učia pomáhať druhým,
myslieť na potreby druhých, vedia pomôcť klientom s telesným postihnutím v mnohých
situáciách, napr. podávaní jedla, tlačení vozíka a pod. Klienti s telesným postihnutím sa
učia venovať svoju pozornosť potrebám druhých, najmä v oblasti organizovania činnosti
a sebaobhajoby. Atmosféra vzájomnej pomoci a pochopenia je dôležitá.
Vydavateľská činnosť - práce na vydávaní časopisu. Klienti pod vedením sociálnych
pracovníkov vydávajú svoj vlastný časopis, prostredníctvom ktorého zviditeľňujú
potreby ľudí so zdravotným postihnutím. Píšu o svojich myšlienkach, potrebách, o tom,
čo ich zaujíma, čo sa im páči, čo im chýba. Vítané sú príspevky všetkých prispievateľov,
ktorí sa chcú pridať k snahe o začlenenie ľudí so zdravotným postihnutím do
prirodzeného života spoločnosti, a k podpore pozitívnych myšlienok, inšpiratívnych
podnetov na tému kvalitného a vedomého prístupu k životu. Každé číslo je distribuované
v rámci širšej komunity (priateľom, rodinám, niektorým organizáciám).
Práca na facebookovej stránke. Klienti pod vedením zamestnancov prevádzkujú vlastný
spoločný FB, na ktorý pravidelne každodenne pridávajú aktuálne informácie o svojej
činnosti, o svojich i skupinových plánoch, vďaka čomu je o aktivitách informované aj
širšie okolie.
Záujmová činnosť, organizovaná v našom DSS, poskytuje množstvo výborných podnetov kultúrnych, spoločenských, športových,...

Kultúrna činnosť je dôležitou súčasťou života klientov a sociálnych pracovníkov,
pretože umenie a kultúra sú zdrojmi skvelých podnetov patriacich do plnohodnotne
prežívaného života človeka. Pravidelne navštevujeme divadlo, múzeá, galérie, knižnice, iné
kultúrne pamiatky, ako napr. kaštiele, historické pamiatky, zúčastňujeme sa kultúrnych akcií
organizovaných mestom Košice, organizujeme výlety aj mimo Košíc, za kultúrou iných miest.

Spoločenská činnosť, organizovaná v DSS, spočíva v spoločných oslavách významných
udalostí, sviatkov klientov, významných sviatkov roka (Advent, Vianoce, Veľká Noc, ... ), v
organizovaní stretnutí so spolupracujúcimi organizáciami, so zástupcami úradu mestskej
časti Košice - Sever, pri príležitosti návštev rôznych osobností z verejného života, a pod.

Športová činnosť klientov je rôznorodá. Pravidelnou športovou aktivitou v telocvični
je boccia - najprístupnejšia športová disciplína pre všetkých. Klienti majú taktiež k dispozícii
stolný tenis a stolný futbal Garlando. Organizujeme športové turnaje.
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2.1 Projektová činnosť v DSS
2.1.1 Projekt Náš časopis Klubčík
Vďaka grantovému programu Hodina deťom
Nadácie pre deti Slovenska vydávame už druhý rok
svoj vlastný časopis, ktorý je pre nás –
zamestnancov
a
klientov
nástrojom
na
zviditeľňovanie problematiky ľudí s ŤZP
v spoločnosti a výborným prostriedkom
na
osobnostný
rozvoj
v zmysle
vyjadrovania sa, sebaprezentácie.
Je to naša vydavateľská činnosť, z ktorej
máme radosť, a sme na ňu hrdí.

 Projekt „Vydávame časopis“ realizovaný v období od 1.7.2013 do 30.6.2014
 Projekt „Časopis – naše dielo" realizovaný v období od 1.7.2014 do 30.6.2015
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2.1.2 Projekt Naša čajovnička
V rámci našej snahy o tvorivý prístup k
životu sme sa rozhodli vytvoriť si útulný a
originálny "kútik" v zariadení, ktorý by
niesol pečať nášho kolektívu vo vzhľade aj
v činnosti, ktorá sa tam bude realizovať.
Stenám a stropu sme dali atmosféru lúky,
dali sme tam okrúhle stolíky a dohodli sme sa,
že tam budeme podávať bylinkové čaje
všetkým hosťom, ktorí o to budú mať záujem.
Bylinky na čaj si pestujeme v záhrade, ale aj
kupujeme v bylinkárni. Klienti aj zamestnanci
sa vďaka tomu učia poznávať bylinky, ich
účinky, ich zásady pestovania, a realizujú sa
pri ponúkaní čaju návštevníkom. Tento
projekt bol realizovaný dobrovoľnou prácou.
2.1.3 Projekt Učíme sa komunikovať po anglicky
V DSS máme aj hodiny anglického jazyka, ktoré nám zabezpečujú rodení americký lektori,
pravidelne raz do týždňa. Diskutujeme o rôznych
témach, ktoré sa týkajú bežného života každého človeka,
spoznávame nové krajiny, ich
kultúru, zvyky a tradície. Učíme
sa komunikovať v anglickom
jazyku, aby sme si zlepšili naše
komunikačné zručnosti, a aj pre
zábavu.

Projekt podporuje dobrovoľnou
prácou Cirkev J. K. Sv. neskorších dní.
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2.2 Niektoré akcie a aktivity obohacujúce každodenné aktivity v DSS
Návštevy Štátneho divadla
Do nového roku 2014 sme si dali ako kolektív
predsavzatie, že začneme viac navštevovať kultúrne
podujatia. Štátne divadlo v Košiciach ponúka rôzne
zaujímavé predstavenia, ktoré sa rozhodne oplatí vidieť.
Dňa 30. januára bola verejná generálka predstavenia
Bocatius. Príbeh o Jánovi Bocatiovi, ktorý prispel
významne k obohateniu života nášho národa. Považuje
sa za významného humanistu 16.storočia a bol aj košickým richtárom. Po ňom je
pomenovaná knižnica aj ulica v našom meste. Autorom tejto divadelnej hry je Rudolf
Schuster, ktorý mal s Jánom Bocatiom spoločné to, že mu tiež bolo mesto Košice zverené na
niekoľko rokov do starostlivosti. Bolo to síce o 4 storočia neskôr, ale určite to pomohlo
Rudolfovi Schusterovi vcítiť sa do životnej situácie Jána Bocatia, čo spracoval nakoniec aj
písomne ako divadelnú hru. Herci, ktorí v predstavení účinkovali, predviedli dobré, precítené
výkony, krásne prostredie divadla nás tiež potešilo. Veľa sme sa
dozvedeli, určite už na osud Jána Bocatia nezabudneme.
Predstavenie Chrobák v hlave sme si vybrali na základe jeho povesti –
píše a hovorí sa o ňom ako o jednom z najúspešnejších divadelných
komédií na svete. Viac sme o ňom dopredu nevedeli. Potom sme sa
dozvedeli, že autorom je francúzsky dramatik Georges Feydeau.
Nevedeli sme dopredu, že to bude predstavenie výlučne na tému
manželskej nevery, čo nie je práve najpovznášajúcejšia téma. Dívali
sme sa na to rôzne – niektorí sa zasmiali, niektorí sme sa aj pohoršili.
Ale aby sme zbytočne nekritizovali, boli sme radi, že sme divadlo znova navštívili, že sme
mali možnosť ho zvnútra obdivovať, je nesmierne krásne. Keby sa aj v dnešnej dobe stavali
takéto skvosty, ktoré potešia ľudí svojim umeleckým vzhľadom. Musíme však skonštatovať,
že je dobre, že sme v divadle boli spolu ako kolektív, lebo návštevy divadla sú súčasťou
normálneho života všetkých ľudí, práve tak ako rozlične dojmy z divadelných predstavení.
Celkovo to bol milý kolektívny zážitok.
Diskotéka
V máji sme organizovali diskotéku, na základe žiadostí klientov, ktorí nemajú veľa možností
dostať sa na diskotéku. Zúčastnilo sa viacero vozíčkarov, aj ostatných klientov, samozrejme
aj zamestnanci, dobrovoľníci, osobní asistenti. Každý si klient bol dôkladne „vytancovaný“,
aby mal osobný zážitok z diskotéky, prišli aj niektorí rodičia, ktorí sa vytancovali tiež.
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Návšteva občianskeho združenia Sosna - akcia Jarné súladenie
Kolektív klientov a zamestnancov bol navštíviť ekocentrum Sosna, konkrétne v rámci
festivalu oslavy prírody, umenia a tvorivosti. V Sosne
nájdeme rôzne podnetné nápady, napr. bylinkovú
špirálu, jazierko s rybičkami, Hobití domček, ktorý tam
budujú z hliny... V záhrade sa nachádza už postavený
ekologický, zdravý, nízkoenergetický a nízkorozpočtový
domček, ktorý má strechu porastenú zeleňou, kvetmi.
Poukazovalo sa na to, akými rôznymi spôsobmi človek dokáže využiť energiu – hlavne zo
slnka. Získali sme znalosť o tom, ako si môžeme vyrobiť solárnu sušičku – na sušenie ovocia a
zeleniny, taktiež solárny varič, a mnoho ďalších zaujímavých nápadov, dôležitých pre šírenie
ekologického povedomia.
Návšteva Kunsthalle v Košiciach
Boli sme na výstave v Kunsthalle. Boli sme veľmi
prekvapení zvláštnosťou moderného umenia tam
vystavovaného. Napriek prekvapeniu považujeme za
dobré, že sme spoznali nový objekt nášho mesta,
a zistili, že je určený modernému umeniu, na ktoré si tiež potrebuje každý urobiť svoj vlastný
názor.
Klubový amfiteáter
V letných mesiacoch sme sa opakovane stretli na našom klubovom amfiteátri, kde sme si
premietali veľmi prínosné, inšpiratívne filmy o ľuďoch, ktorí dokázali vo svojich životoch
učiniť veľa dobrého pre svet. Veľmi zaujímavé bolo sledovanie životného príbehu Nicka
Vujicica, ktorý je známy už na celom svete z dôvodu posolstva, ktoré šíri. Narodil sa bez rúk
a nôh, a napriek tomu sa stal človekom, ktorý je nielen úspešný, múdry, vzdelaný, ale
pomáha tisícom ľudí po celom svete, jednak materiálne, jednak svojim pohľadom na život,
prístupom k životu. Odkaz, ktorý šíri, znie zjednodušene takto:
"Šťastie nespočíva vo vonkajšom svete, ale v našom vnútri. Každý človek môže byť nielen
šťastný, ale aj pomáhajúci, budujúci, ak sa tak vo svojom vnútri rozhodne, a odmietne veriť
chybnému názoru, že vonkajšie okolnosti rozhodujú o osude každého človeka." Príbeh tohto
skvelého mladého muža s ťažkým zdravotným postihnutím je veľkým vzorom, posilou pre
každého človeka, a zvlášť pre ľudí s ŤZP. Snažíme sa venovať pozornosť takýmto príkladom,
aby sme našli silu a odvahu postaviť sa pevne v živote a byť nielen šťastnými, ale aj
pomáhajúcimi a tvorivými ľuďmi.
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Opel Handy cyklo maratón 2014
Začiatkom augusta sa naše DSS zapojilo
do
zaujímavého športového podujatia s názvom Opel
handy cyklo maratón 2014. Detský klub sa pre tento
maratón stal prejazdovým bodom 2222 km dlhého a
111 hodín trvajúceho cyklomaratónu, ktorého sa
zúčastnilo 29 tímov z Českej republiky a 1 tím zo
Slovenskej republiky. Jednotlivé tímy mali dvoj, štvor,
šesť alebo osemčlennú posádku, ktorá sa skladala zo
športovcov zdravých a športovcov so zdravotným
postihnutím. Celý maratón prebiehal tak, že v každom
tíme sa zdraví cyklisti aj taktiež zdravotne postihnutí
cyklisti striedavo zapájali do maratónu. Cyklisti so
zdravotným postihnutím mali prejsť 100 km z celej trasy. Tento extrémny závod sa išiel
nonstop – 4 dni a 4 noci. Celá akcia zviditeľňovala problematiku ľudí so ZP, poukazovala na
ich prirodzené miesto v normálnom, bežnom živote spoločnosti, a šírila atmosféru úplnej
samozrejmosti vzájomného spolužitia a vzájomnej pomoci.
Návšteva Inštitútu Krista Veľkňaza v Žakovciach
Do Inštitútu v Žakovciach sme sa vybrali s cieľom
ďalšieho obohatenia sa, inšpirácie, s cieľom pracovať
na svojom osobnostnom rozvoji. Pán farár Marián
Kuffa ukazuje našej spoločnosti, čo všetko dobré sa
dá urobiť, keď sa o to naozaj snažíme. Jeho činnosť je
poskytovaním pomoci množstvu ľudí vo veľmi ťažkých
životných situáciách. Opäť sme mali možnosť sa
inšpirovať podnetným vzorom.
Poznávanie histórie a umenia Košíc
V auguste sme sa venovali spoznávaniu histórie a umenia Košíc. Zorganizovali sme aj akcie
priamo v meste, kde prebiehalo spoznávanie historických pamiatok formou súťaženia
v tímoch. Spoznali sme dôkladnejšie centrum mesta, podnietil sa v nás záujem o ďalšie
kultúrne a umelecké podnety. Spoznávania mesta sa zúčastňovali nielen klienti
a zamestnanci, ale aj rodinní príslušníci, dobrovoľníci, známi. Taktiež sme navštívili
Východoslovenské múzeum – výstavu Košického zlatého pokladu, aj ostatné expozície.
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Predvianočné stretnutie
V decembri 2014 sme zorganizovali predvianočné stretnutie, ktorého cieľom bolo posilnenie
vzťahov a spolupráce s rodinami klientov, známymi, a taktiež so spolupracujúcimi úradmi.
Spoločne sme pripravili program vo forme
PowerPoint prezentácií aktivít, realizovaných
v priebehu roku 2014. Prezentovali sami
klienti. Súčasťou programu boli hrané scénky
na tému života slovenských národných
buditeľov v národnostno–žartovnom duchu.
Na stretnutí sa zúčastnili aj pracovníčky Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach spolu
s pánom riaditeľom PhDr. Mutafovom. Hosťami
boli taktiež naši dobrovoľníci z Cirkvi J. K. sv.
neskorších dní.
Klienti spolu so zamestnancami pripravili
pohostenie. Pohostenie priniesli aj rodičia a
niektorí hostia. Po programe sa venoval priestor rozhovorom s hosťami a občerstveniu.

2.3 Komunikovanie s verejnosťou a obhajoba práv osôb so zdravotným
postihnutím
Stretávanie sa so zástupcami médií
Medzi dôležité aktivity nášho DSS patrí aj komunikácia
s verejnosťou. Je veľmi dôležité, aby verejnosť vedela
o aktivitách, túžbach a problémoch ľudí s ŤZP. Takisto je dôležité,
aby sme sa naučili dobre komunikovať s verejnosťou, preto sme
v DSS radi opakovane v tomto roku privítali pani redaktorku zo
Slovenského rozhlasu, Mgr. Andreu Fecíkovú. Diskutovali sme
o rôznych témach napr. zamestnávanie ľudí s ŤZP, zásady
správania sa k ľudom s ŤZP, a prezentovali sme vydávanie nášho časopisu Klubčík.
O vydávaní nášho časopisu Klubčík sme informovali verejnosť aj prostredníctvom článku v
regionálnych novinách Korzár.
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Europoslankyňa na návšteve v DSS
"Čo si myslíte, sú Košice bezbariérovým mestom?"
"Čo si myslíte o osobnej asistencii?"
Tieto dve, pre nás veľmi dôležité témy, sme riešili
s europoslankyňou Monikou Smolkovou. Pýtali sme
sa na jej názor na bezbariérovosť Košíc. Otvorili
sme tému prístupnosti vlakovej stanice, ktorá je v
rekonštrukcii a hrozí, že nebude dostatočne
prístupná pre osoby s telesným postihnutím. Chceli
sme poprosiť, aby sa postavila za naše potreby. V
diskusii, sme veľmi konkrétne definovali naše otázky,
naše potreby a situácie, ktoré nám robia problém. Takto
sme sa snažili pani europoslankyni z nášho pohľadu
predstaviť problematiku bariér a poprosiť aj o podporu osobnej asistencii. Vieme, že je
potrebné, aby sme o tom hovorili kompetentným ľudom, ktorí môžu ovplyvňovať
postavenie ľudí s ŤZP v spoločnosti.
Mapovanie bariér
Architektonické bariéry patria medzi najvážnejšie prekážky,
s ktorými musia ľudia s ŤZP každodenne zápasiť. Preto
priebežne mapujeme bariéry a snažíme sa o zviditeľňovanie
tejto problematiky jej medializáciou. Pri mapovaní sa
zameriavame najmä na budovy určené verejnosti, napr.
pošta. Naším zámerom je taktiež poukázať na význam
bezbariérového prostredia pre všetkých - tzv. univerzálny
dizajn.
Spolupráca so strednou zdravotníckou školou na Kukučínovej ulici v Košiciach
V septembri sme navštívili strednú zdravotnícku školu a jej
študentov budúcich fyzioterapeutov. Pozvali nás pedagógovia,
ktorí chceli ponúknuť svojim študentom viac informácií o
zdravotnom postihnutí, ako sú diagnózy a terapie.
Témou stretnutia bola liečebná rehabilitácia ako dôležitá
súčasť života človeka s telesným postihnutím. Zhovárali sme
sa taktiež o nezávislom živote a osobnej asistencii. Študenti sa
dozvedeli o možnostiach ako sa stať osobným asistentom, o tom ako si zarobiť ale i z
pohľadu príležitosti na získanie praktických i ľudských skúsenosti. S pedagógmi sme sa
dohodli na ďalšej spolupráci.
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Konferencia Inter pares
V novembri 2014 sme sa aktívne zúčastnili
konferencie s názvom Inter pares,
realizovanej v Košiciach v hoteli Yasmin.
Témou bola najlepšia prax z poskytovania
sociálnych služieb osobám so zdravotným
postihnutím. Poskytovatelia týchto služieb
prezentovali projekty v rámci úspešnej
švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Konferencie sa
zúčastnil aj veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie
Alexander Wittwer. Na konferencii sme za naše
zariadenie vystúpili s prezentáciou na tému
prístupu sociálnych pracovníkov k ľuďom so
zdravotným
postihnutím.
Súčasťou
našej
prezentácie bolo aj vystúpenie nášho klienta na
vozíčku s veľmi ťažkým telesným postihnutím,
ktorý sa prihovoril k účastníkom konferencie vyhlásením, že ľudia s ŤZP nechcú
inštitucionálnu starostlivosť, ale chcú žiť slobodne a samostatne, podobne ako ľudia bez
postihnutia. Zároveň hovoril o nenahraditeľnosti osobnej asistencie ako nástroja pre
samostatný život.
Komunikácia s verejnosťou cez sociálne siete
Zamestnanci spolu s klientmi DSS si založili facebookovú stránku, prostredníctvom ktorej
komunikujú navzájom a taktiež s verejnosťou. Nové informácie z diania v DSS ale i názory,
skúsenosti a dôležité informácie sú pridávané všetkými zúčastnenými každodenne. Zároveň
je to priestor na širokú diskusiu aj pre tých, ktorí niesú klientmi DSS alebo sa nemôžu
zúčastňovať osobne činnosti v zariadení, výletov, a pod.

https://www.facebook.com/pages/Partia-z-DK/531096196937892
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2.4

Financovanie sociálnej služby v DSS

V priebehu roku 2014 ambulantnú sociálnu službu v DSS navštevovalo 15 dospelých klientov
s ťažkým zdravotným postihnutím. Z toho 13 klientov so stupňom odkázanosti na pomoc
inej osoby VI a 2 klienti so stupňom odkázanosti na pomoc inej osoby V.
Sociálna služba bola poskytovaná v celodennom (8 hodinovom) alebo poldennom
(4 hodinovom) režime. Priemerná návštevnosť bola 10 klientov / 1 deň (8hod).
Ekonomicky oprávnené náklady v domove sociálnych služieb v roku 2014 činili:
 710 € na 1 klienta / 1 mesiac
Úhrada klientov za sociálnu službu činila:
 0,50 € / 1 deň (8 hodín)
 0,50 € / 1 deň (4 hodiny)
Sociálna služba bola finančne zabezpečená z nasledujúcich zdrojov:
1. Príspevok Košického samosprávneho kraja
2. Príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach - na dobrovoľníkov
3. Úhrady prijímateľov sociálnej služby za poskytnutú sociálnu službu
4. Granty
5. Príspevky a dary od FO
6. 2%

3%
3%

3%

KSK

1%

ÚPSVaR
Klienti
Granty

23%

Príspevky a dary
2%
67%
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II. ZDRAVOTNÍCKE SLUŽBY

Špecializovaná ambulantná starostlivosť FBLR
Zariadenie SVLZ FBLR
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1. Špecializovaná ambulantná starostlivosť FBLR
V roku 2014 bola lekárska rehabilitačná starostlivosť,
podobne ako v predchádzajúcich rokoch, poskytovaná
dvoma lekárkami, ktoré striedavo ordinovali:
internistka - fyziatrička pre dospelých
pediatrička - fyziatrička pre deti

2. Zariadenie SVLZ FBLR
Rehabilitačná starostlivosť v zariadení SVLZ bola poskytovaná dvoma fyzioterapeutkami a
masérkou. Poskytovaná liečebná rehabilitácia bola zameraná najmä na fyzické problémy
klientov (pacientov) vznikajúce ako následok ich telesného postihnutia alebo ohrozenia
týmto druhom zdravotného postihnutia. Liečebnej rehabilitácie sa zúčastňovali aj rodinní
príslušníci a osobní asistenti, ktorí v dôsledku fyzickej námahy spojenej so starostlivosťou
o osobu s telesným postihnutím majú zdravotné problémy: bolesti chrbtice, končatín, a pod.
Rehabilitačné priestory sú vybavené
okrem predpísaného základného
vybavenia aj elektroterapeutickými
prístrojmi, špeciálnymi zariadeniami
na nácvik lokomócie, bradlovými
chodníkmi, bežiacim chodníkom Mill
Track, špeciálnymi polohovacími
vertikalizačnými zariadeniami, terapeutickými loptami, perličkovým
kúpeľom, biolampou, ergoterapeutickými pomôckami, atď. Pre osoby
s ťažkým telesným postihnutím sú k dispozícii inteligentné rehabilitačné prístroje Motomed
viva pre dospelých (2) a Motomed Gracille pre deti(1). Pre vozíčkarov je v zariadení špeciálna
osobná váha.
Okrem odborného lekárskeho vyšetrenia a liečebnej
telesnej výchovy mali klienti zdravotníckej služby
k dispozícii vodoliečbu v bezbariérovom bazéne
s prístupovou rampou a so zabudovanými
podvodnými masážami. Imobilní pacienti pri vstupe
do bazéna môžu použiť mobilný zdvihák alebo
zdvíhací systém Dan Hoist s diaľkovým ovládaním.
Zdravotnícka starostlivosť bola poskytovaná na báze
zmluvného vzťahu so zdravotnými poisťovňami a financovaná zo zdrojov zdravotného
poistenia klientov (pacientov).
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Ocenenie
práce občianskeho združenia
Veľké ocenenie nášho občianskeho združenia a našej sociálnej práce
prejavil Prezident SR Ivan Gašparovič riaditeľke OZ Dagmar Kozákovej,
udelením štátneho vyznamenania Radu Ľudovíta Štúra III. triedy
pri príležitosti 21. výročia vzniku Slovenskej republiky

27

III. FINANČNÁ SPRÁVA

Finančná správa o hospodárení za celú organizáciu
Náklady a výnosy podľa činností (stredísk)
Správa nezávislého audítora
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III. Finančná správa za rok 2014
1. FINANČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA CELÚ ORGANIZÁCIU V ROKU 2014
VÝNOSY (EUR)
I. VÝNOSY ZO ŠR, ROZPOČTOV MIESTNYCH SAMOSPRÁV A EUROFONDOV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Príspevok na sociálne služby (DSS a RS) od KSK
Príspevok na prevádzku chránenej dielne od ÚPSVaR KE
Príspevok na dobrovoľníkov od ÚPSVaR KE
Príspevok na podporu zamestnanosti od ÚPSVaR KE
Príspevok na prevádzku soc.služby (RS) od MPSVaR
Príspevok od MPSVR-FSR na solár (zúčt.do výšky odpisov)
Príspevok od MVRRSR a eurofondov na prístavbu (zúčtov.do výšky odpisov)
Príspevok od MPRVSR a eurofondov na bazén (zúčtov.do výšky odpisov)
Príspevky z podielu zaplatenej dane (zúčtov.do výšky nákladov)

II. VÝNOSY Z VLASTNEJ ČINNOSTI
1. Zdravotnícke služby NZZ FBLR
2. Príspevky a dary na činnosť od právnických osôb
3. Príspevky a dary od fyzických osôb
4. Úroky, drobné preplatky
5. Tržby z predaja dlhodobého hmotného majetku
6. Pripísané, ešte nevyplatené výnosy z podielových fondov
7. Výnosy z prenájmu bazénu

NÁKLADY (EUR)
I. NÁKLADY PRIAME
na poskytovanie sociálnej služby v RS, na poskytovanie sociálnej služby v DSS
a na poskytovanie zdravotníckych služieb FBLR
1. Spotreba materiálu (dezinfekcia, čistiace prostriedky, kancelárske potreby,

256337,51
170689,06
81921,05
17104,91
2212,52
6602,57
9692,20
2627,70
9774,56
38022,65
2730,90
85648,45
57557,92
8229,47
18324,22
20,91
700,00
37,43
778,50

255554,01
198600,53
18506,21

rehabilitačné pomôcky, výpočtová technika, odborná literatúra...)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Spotreba elektriny, plynu, vodné a stočné
Opravy a udržiavanie
Cestovné
Osobné náklady (mzdy + odvody + stravné lístky + náhrady za PN)
Ostatné služby (poštovné, telefónne poplatky, účtovníctvo, vzdelávanie, internet...)
Poistné
Náklady na reprezentáciu (pohľadnice, kvety, občerstvenie)
Ostatné dane a poplatky (bank.poplatky,miestne a správne poplatky, notár., súdne a exek.poplatky...)
Daň z príjmov

II. NÁKLADY Z ODPISOV
1. Odpisy dlhodobého hnuteľného a nehnuteľného majetku

13278,79
11462,68
412,52
138219,73
14501,77
1529,30
174,44
511,31
3,78
56953,48
56953,48
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2. NÁKLADY A VÝNOSY PODĽA ČINNOSTÍ (STREDÍSK) ZA ROK 2014
Poskytovanie sociálnej služby v rehabilitačnom stredisku
VÝNOSY
Príspevok od KSK
Príspevok z MPSVaR SR
Príspevky z UPSVAR na chránenú dielňu
Príspevky z UPSVAR na zamestnanosť
Príspevky od FO na sociálnu službu v RS
Príspevky od FO na poskytnutú stravu
Príspevky a dary od FO na činnosť
NÁKLADY
Spotreba materiálu
Spotreba elektriny, plynu, vody
Náklady na bežnú opravu a údržbu
Náklady na ostatné služby
Osobné (mzdové) náklady
na soc. pracovníkov a obslužný personál
Poplatok za odpad
Poplatky banke, poistné, správne a notárske poplatky

51215,54
25256,12
9692,20
4820,17
170,27
1021,89
2607,50
7647,39
51215,45
1539,65
4911,67
142,23
5720,23
38290,25
136,21
475,21

Poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb
VÝNOSY
Príspevok od KSK
Výnos z kreditného úroku na účte pre príjem príspevku od KSK
Príspevky z UPSVAR na chránenú dielňu
Príspevky z UPSVAR na dobrovoľníkov
Príspevky z UPSVAR na zamestnanosť
Príspevky od FO na soc. službu v DSS
Príspevky od FO na poskytnutú stravu
Príspevky a dary od FO na činnosť
Príspevky z podielu zaplatenej dane
NÁKLADY
Spotreba materiálu
Spotreba elektriny, plynu, vody
Náklady na bežnú opravu a údržbu
Náklady na ostatné služby
Cestovné
Osobné náklady
na soc. pracovníkov a obslužný personál
Poplatok za odpad
Poplatky banke, poistné, správne a notárske poplatky
Vrátenie výnosu z úroku Košickému samosprávnemu kraju
(úrok-daň)

85447,90
56664,93
0,31
10927,68
2156,42
6209,23
1265,50
633,00
4859,93
2730,90
85447,90
6582,14
6391,35
1718,64
4239,58
222,64
65840,36
38,92
413,96
0,31

Príležitostný prenájom bazéna + predaj hmotného majetku - vedľajšia zdaňovaná činnosť
VÝNOSY
Prenájom bazéna
Predaj hmotného majetku
NÁKLADY
Spotreba elektriny a plynu
bežné opravy a údržba
ostatné služby

1478,50
778,50
700,00
1468,62
603,02
392,59
473,01
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Projekt Hodina deťom z r. 2013/2014
VÝNOSY
Príspevky od NDS spotrebované v r. 2014
Príspevky od FO
NÁKLADY
Spotreba materiálu
Náklady na služby

1358,62
1348,17
10,45
1358,62
800,64
557,98

Projekt Hodina deťom z r. 2014/2015
VÝNOSY
Príspevky od NDS spotrebované v r. 2014
NÁKLADY
Spotreba materiálu
Náklady na služby
Mzdové (osobné náklady)

1119,68
1119,68
1119,68
511,88
247,80
360,00

Hlavná činnosť FBLR plus zúčtovanie grantov a dotácií v pomernej výške k odpisom
VÝNOSY
Výnosy z hlavnej činnosti za zdravotnícke služby FBLR
Príspevok na prevádzku chránenej dielne od ÚPSVaR
Príspevok na dobrovoľníkov od ÚPSVaR
Príspevok na podporu zamestnanosti od ÚPSVaR
Príspevok z MPSVR-FSR na solár (zúčt.do výšky pomernej časti odpisov)
Príspevok od MVRRSR a eurofondov na prístavbu (zúčtov.do výšky
pomernej časti odpisov)

Príspevok od MPRVSR a eurofondov na bazén (zúčtov.do výšky pomernej
časti odpisov)

Prijaté príspevky od fyzických osôb
Prijaté príspevky od fyzických osôb (zúčt.do výšky pomernej časti odpisov)
Prijaté príspevky od PO na solár (zúčt.do výšky pomernej časti odpisov)
Prijaté príspevky z primátor.punču od KE-mesto na detské
toalety (zúčt.do výšky pomernej

115717,27
57557,92
1357,06
56,10
223,07
2627,70
9774,56
38022,65
35,50
243,06
138,30
880,14

časti odpisov)

Prijaté príspevky od PO na prístavbu (zúčt.do výšky pomernej časti odpisov)
Prijaté príspevky od Organ.Ježiša Krista na lehátka (zúčt.do výšky
pomernej časti odpisov)

Prijaté ostatné príspevky od PO
Iné výnosy (úroky, poistné plnenia, odpis záväzkov,vratky)
NÁKLADY
Spotreba materiálu
Spotreba elektriny,plynu, vody
Opravy a údržba
Náklady na služby
Osobné náklady
Poistné
Ostatné dane a poplatky (bank.poplatky, miestne a správne poplatky, notár.súdne a
exek.poplatky)

Daň z úroku na BÚ
Ostatné: reprezentačné
Cestovné
Odpisy

715,95
679,43
3347,80
58,03
114943,65
9071,90
1372,75
9209,22
3263,08
33729,12
694,43
281,57
3,78
174,44
189,88
56953,48
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IV. PRÍLOHY

Certifikát EN ISO 9001:2008
Potvrdenie z daňového úradu
Potvrdenie zo sociálnej poisťovne
Potvrdenia zo zdravotných poisťovní
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Výročnú prácu vypracovali:
Ing. Dagmar Kozáková, riaditeľka zariadenia
Ing. Jana Gregová, zodpovedná osoba za činnosť rehabilitačného strediska
MUDr. Marcela Strhárská, zodpovedná osoba za činnosť domova sociálnych služieb
Finančnú správu vypracovala:
Ing. Renáta Šoltészová, ekonómka a účtovníčka
Výročnú prácu schválila správna rada občianskeho združenia dňa: 15. 05. 2015
Prof. MVDr. Marián Kozák, PhD., predseda správnej rady
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