Výročná správa za rok 2013
I.

Identifikácia organizácie
Názov: Združenie seniorov a hendikepovaných občanov pri Domove
dôchodcov a domove sociálnych služieb pre dospelých
Sídlo:

Kátovská 21, 908 51 Holíč

Telefon: 034/6682434
Fax:

034/6602131

Internet: www.domov-holic.sk
Rezort: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Štatutárni zástupcovia: Ing. Daniela Vacová, predseda
Silvia Štetinová, podpredseda
Členovia:

Mária Flajžíková
Mgr. Katarína Chmurčiaková
Podhradská Elena
Mgr. Holotová Beata
Dubecká Vierka
Joríková Katarína

Cieľ: Hlavným cieľom združenia seniorov a hendikepovaných občanov je pomoc
starým a hendikepovaným občanom v oblasti vzdelávania, poradenstva,
pomoc pri presadzovaní ich dôstojného spôsobu života a uspokojovanie
ich špeciálnych potrieb organizovaním aktivít na podporu, zveľaďovanie
a budovanie zariadenia domova dôchodcov a domova sociálnych služieb.
Úlohy: Za týmto účelom združenie:
- spolupôsobí pri zabezpečovaní vzdelávania pracovníkov domova dôchodcov a
domova sociálnych služieb zamerané na špeciálne potreby občanov,
- spolupôsobí pri poradenských službách so špecializovanými pracoviskami
a pomáha pri realizácii výchovných programov pre občanov so špeciálnymi
potrebami,
- spolupracuje so štátnou správou a samosprávou pri realizácii projektov sociálnych
služieb v regiónoch,
- pomáha pri integrácii seniorov a hendikepovaných občanov do spoločenského života
a organizovať ich voľný čas,
- organizuje rehabilitačné pobyty a poznávacie zájazdy,

- spolupracuje a zabezpečuje budovanie bezbariérových priestorov v domove
dôchodcov a domove sociálnych služieb,
- zabezpečuje pomôcky pre rehabilitáciu, pracovnú terapiu, výchovnú a kultúrnu
činnosť,
- spolupracuje a zabezpečuje kultúrne akcie a pod.
Činnosť:
1. V roku 2013 bola zabezpečená registrácia Združenia seniorov a hendikepovaných
občanov pri DD a DSS pre dospelých Holíč u notára pre „Osvedčenie vyhlásenia
o splnení podmienok pre zápis do registra určených právnických osôb“, aby mohlo
Združenie žiadať právnické aj fyzické osoby o 2 % z dane z príjmu.
2. Boli vypracované projekty na realizáciu rehabilitácie výchovných programov
a integráciu občanov do spoločenského života podľa „Výziev ...“ TTSK a to:
a/ posilnenie prevencie chorôb kúpou a využívaním bežeckého pásu
b/ 7. ročník kvetinového dňa v DD a DSS pre dospelých v Holíči
c/ plavecký výcvik ako nástroj posilnenia prevencie chorôb
d/ rekreačný pobyt sociálne odkázaných občanov
e/ nové možnosti športových a pohybových aktivít pre efektívne využívanie voľného
času hendikepovaných občanov.
3. V roku 2013 zorganizovalo združenie harmonizačno- rekondičný pobyt
hendikepovaných občanov a seniorov z DD a DSS Holíč od 9.6.-15.6.2013 pre 32
klientov DD a DSS pre dospelých Holíč v Bystrici pod Hostýnem .
4. Združenie priebežne zabezpečovalo materiál a pomôcky pre pracovné terapie DD
a DSS pre dospelých Holíč.
5. Združenie zabezpečilo realizáciu dvoch schválených projektov uvedených v bode 3
písmeno a/-b/v DD a DSS pre dospelých Holíč.
6. Združenie zorganizovalo „7. ročník kvetinového deň“ dňa 25.6.2013 pre zariadenia
seniorov v TSK /Hlohovec, Gbely, Šaštín Stráže, Senica, Unín, Borský Mikuláš,
Hokrý Háj a Holíč/ a večierok „Repete – otvárajte kasíno“ dňa 26.11.2013 pre DSS
v rámci TSK /Holíč, Šoporňa, Rohov, Košúty, Zavar, Senica, Gbely/
7. Združenie zabezpečilo canisterapiu pre DD a DSS pre dospelých Holíč v roku 2013 .
„Združenie“ z podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb získalo za
zdaňovací rok 2012 a prijatých v roku 2013 vo výške 2 729,23 €, ktoré použilo na
harmonizačno- rekondičný pobyt hendikepovaných občanov a seniorov z DD a DSS Holíč
od 9.6.-15.6.2013 .

II. Hospodárenie za rok 2013
Počiatočný stav k 1.1.2013
Príjem
Výdaj
Stav k 31.12.

Spolu v €
22 634,15
15 764,50
17 164,69
21 233,96

1. Príjmy vo výške 15 764,50 € prijalo Združenie seniorov a hendikepovaných občanov
pri domove dôchodcov a domove sociálnych služieb pre dospelých v roku 2013:
a/ finančné dary vo výške 7 401,67 € od firiem: SCA Hygiene Produkts, spol. s.r.o.
Gemerská Hôrka, Sanimat s.r.o Bratislava a od fyzických osôb.
b/ spoluúčasť na výlete 4 800,--€
c/ 2 percentá dane fyzických a právnických osôb vo výške 2 729,23 €,
d/ dotácie na projekty 830,50,--€,
e/ prijaté úroky z banky 3,10 €.
2. Výdavky vo výške 17 164,69 € boli použité nasledovne:
a/ výlety vo výške 9 378,42 €,
b/ na projekty vo výške 1 972,39 €,
c/ nákup pomôcok a materiálu pre pracovné terapie vo výške 2 687,58 €,
d/ na canisterapie vo výške 1 815,-- €,
e/ výdaje na „Večierok repete“ 706,24 €,
f/ vedenie účtovníctva vo výške 110,-- €,
g/ občerstvenie vo výške 195,86 €,
h/ poštovné vo výške 29,00 €,
i/ poplatky vo výške 210,76 €,
j/ masáže 58,92 €,
k/ zrážková daň vo výške 0,52 €.

III. Ciele na rok 2013
1. Združenie seniorov a hendikepovaných občanov pri DD a DSS pre dospelých Holíč
bude spolupôsobiť pri zabezpečovaní vzdelávania pracovníkov DD a DSS
a zabezpečí vzdelávací program zameraný na špeciálne potreby občanov a regeneráciu
pracovnej sily.
2. Vypracuje projekty na realizáciu rehabilitácie výchovných programov a integráciu
občanov do spoločenského života podľa možnosti vypísaných „Výziev ...“ projektov
VUC a MPSVaR SR.
3. Zorganizuje harmonizačno- rekondičné pobyty hendikepovaných občanov a seniorov
z DD a DSS Holíč.
4. Združenie bude zabezpečovať materiál a pomôcky pre pracovné terapie DD a DSS
pre dospelých Holíč.
5. Združenie zabezpečí realizáciu schválených projektov v DD a DSS pre dospelých
Holíč.

6. Združenie zorganizuje „Kvetinový deň“ pre zariadenia seniorov v TSK a večierok pre
DSS v rámci TSK v roku
7. Združenie zabezpečí canisterapiu pre DD a DSS pre dospelých Holíč.

Vyššie uvedené aktivity budú závisieť od výšky získaných finančných prostriedkov
prostredníctvom podávania projektov, 2% dane z príjmu fyzických a právnických
osôb a z darov.

Vyhotovila: Ing. Daniela Vacová
V Holíči 15.03.2014

