Výročná správa za rok 2011
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
Eva Olivová, podpredseda
Členovia:

Silvia Štetinová
Jana Vulganová
Štefánia Bederková
Mária Flajžíková
Mgr. Beáta Holotová
Mgr. Lenka Lanžová
Mgr. Katarína Chmurčiaková
Júlia Kučerová

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: „Združenie“ podalo v roku 2011 štyri projekty, z ktorých mu boli tri schválené:
„Kvetinový deň“
„Nákup elektroterapeutického prístroja“
„Plavecký výcvik pre seniorov“.
Zorganizovali sme pre seniorov a hendikepovaných občanov týždenné pobyty a to
rekreačný pobyt od 19. 6. – 25. 6. 2011 na Oravu a harmonizačno-regeneračný pobyt
od 25. 9. – 1. 10. 2011 do Bystřice pod Hostýnem pre 58 osôb a zamestnancov DD a
DSS pre dospelých, psychoregeneračný pobyt od 4. 4. – 8. 4. 2011 v Starom Smokovci pre 20 osôb. Ďalej sme zorganizovali 5. Ročník „Kvetinový deň“ pre seniorov
v rámci TTSK dňa 9. 6. 2011 a zúčastnili sa ho seniori z Holíča, Gbelov, Borského
Mikuláša Mokrého Hája a Senice.
Dňa 22. 11. 2011 sme zorganizovali kultúrne stretnutie hendikepovaných občanov
v kultúrnom dome v Holíči na folklórnu tému „Na záhoráckej svadbe“. Akcie sa
zúčastnili klienti DSS z Holíča, Jahodnej, Rohova, Košútov, Šoporne, Skalice a Senice, ktorí si pripravili tanečné alebo spevácke vystúpenia.
Pre seniorov a hendikepovaných občanov sme zabezpečili plavecký výcvik v mesiacoch september – november 2011, ktorého sa zúčastnilo 28 osôb.
„Združenie“ raz mesačne zabezpečilo canisterapiu pre klientov DD a DSS pre dospelých Holíč. Materiálom – pedigom a dnami zásobovalo pracovnú terapiu
„Košíkárstvo“ a zakúpilo elektroterapeutický prístroj pre rehabilitáciu DD a DSS
pre dospelých v Holíči.
Pre DD a DSS pre dospelých zabezpečilo upečenie k vianociam perníkov. „Združenie“ z podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osob získalo za
zdaňovací rok 2010 a prijatých v roku 2011 vo výške 2 502,22 €, ktoré použilo v
roku 2011 na harmonizačno-regeneračný pobyt od 25. 9. – 1. 10. 2011 pre 23 seniorov a hendikepovaných občanov.

II.

Hospodárenie za rok 2011
Spolu
Počiatočný stav
k 1. 1. 2011

19 530,09 €

Príjem

21 834,15 €

Výdaj

18 345,91 €

Konečný stav
k 31. 12. 2011

23 018,33 €

1.

Príjmy vo výške 21 834,15 obdržalo „Združenie seniorov a hendikepovaných
občanov pri Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb pre dospelých
v roku 2011
z toho:

a)

z 2 % dane fyzických a právnických osôb vo výške 2 502,22 €,

b)

finančné dary vo výške 11 871,37 € od firmy SCA Hybiene Produkts, spol.
s r.o. Gemerská Hôrka, SANIMAT s r. o. Bratislava, Stuhl s r. o. Trnava a
fyzických osôb,

c)

Spoluúčasť na regeneračnom pobyte, harmonizačno-regeneračnom pobyte
a psychostimulačnom pobyte vo výške 6 200,-- €,

d)

Dotácie na projekty vo výške 1 250,-- €

e)

Prijaté úroky z banky vo výške 10,56 €.

2.

Výdavky vo výške 18 345,91 € boli použité nasledovne:

a)

Rekreačný pobyt, harmonizačno-regeneračný pobyt a psychostimulačný pobyt vo
výške 11 238,68 €,

b)

Výdavky na projekty vo výške 2 846,70 €,

c)

Nákup materiálu pre pracovnú terapiu vo výške 1 529,90 € a to košíkarskú dielňu,

d)

Zabezpečenie canisterapie pre občanov DD a DSS pre dospelých Holíč, celkové
výdavky vo výške 1 485,-- €,

e)

Výdavky na zorganizovanie „Folklórneho večierka“ vo výške 378,26 €,

f)

Upečenie perníkov vo výške 472,20 €,

g)

Vedenie účtovníctva vo výške 110,-- €,

h)

Poplatky banke vo výške 136,66 €,

i)

Ostatné poplatky vo výške 71,36 €,

j)

Poštovné a kolky vo výške 66,50 €,

k)

Nákup obálok vo výške 8,70 €,

l)

Zrážková daň vo výške 1,95 €.

III.

Ciele na rok 2012
V pláne združenia na rok 2011 uvažujeme s organizovaním následovných
kultúrnych podujatí: „Kvetinového dňa pre seniorov“ a „Spoločenské stretnutie
pre hendikepovaných občanov“.
Združenie pomôže pri integrácii seniorov a hendikepovaných občanov do
spoločenského života tým, že zorganizuje rekreačný pobyt a harmonizačnoregeneračný pobyt pre seniorov a hendikepovaných občanov.
Naďalej sa bude združenie podielať na zabezpečovaní pomôcok pre rehabilitáciu, pracovnú terapiu a výchovno-kultúrnu činnosť, zabezpečovanie
materiálneho vybavenia dielní, pracovných terapií pri Domove dôchodcov
a domove sociálnych služieb pre dospelých Holíč.
Zabezpečí vzdelávanie pracovníkov DD a DSS Holíč so zameraním na
špeciálne potreby občanov v zariadení DD a DSS 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, 20. 2. 2012

