Výročná správa za rok 2016
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:

Mgr. Beata Holotová
Viera Dubecká
Mária Flajžíková
Mgr. Podhradská Elena
Mgr. Andrea Jurkovičová
Katarína Joríková

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. Združenie seniorov a hendikepovaných občanov pri DD a DSS pre dospelých Holíč
zabezpečilo pre zamestnancov DD a DSS pre dospelých Holíč vzdelávací program
zameraný na „Komunikáciu a prácu s rôznymi typmi prijímateľov sociálnej služby
a zvládanie záťažových situácii“ pre 22 zamestnancov v termíne 15.08.-20.08.2016
Lazy pod Makytou.
2. V roku 2016 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.
3. Boli vypracované projekty na realizáciu regeneračno-harmonizačného pobytu,
podpora zdravia a športových aktivít podľa „Výziev ...“ TTSK a to:
a/ regeneračný pobyt
b/ podpora zdravia
4. V roku 2016 zorganizovalo 2. ročník pútnického a poznávacieho zájazdu do La
Salette, Lúrd a Fatima v termíne 03.10.-09.10.2016 pre hendikepovaných občanov
z DD a DSS Holíč pre 10 osôb.
5. Združenie priebežne zabezpečovalo materiál a pomôcky pre pracovné terapie DD
a DSS pre dospelých Holíč podľa požiadaviek.
6. Združenie zabezpečilo realizáciu schválených projektov uvedených v bode 3 písmeno
a/ a b/: Regeneračného pobytu sa zúčastnilo 18 hendikepovaných občanov a seniorov
z DD a DSS Holíč od 02.09.-11.09.2016 v Chorvátsku a 7 osôb doprovod.
Z projektu zdravia boli zakúpené 2 ks germicídne žiariče prenosné a 1 ks germicídny
žiarič nástenný .
7. Združenie zorganizovalo „10. ročník - Kvetinový deň“ dňa 22.6.2016 pre zariadenia
seniorov /Hlohovec, Gbely, Šaštín-Stráže, Senica, Unín, Borský Mikuláš, Mokrý Háj,
Partizánske, Holíč/ a 10. ročník večierok „Piesne o láske“ dňa 22.11.2016 pre DSS
/Holíč, Jahodná, Skalica, Šoporňa-Štrkovec, Senica, Rohov, Zavar, Gbely, Mikádo
Skalica /.
8. Združenie zabezpečilo lístky na kultúrne predstavenie „KINGS ON ICE“, ktoré bolo
v Bratislave dňa 29.11.2016 pre 44 osôb z DD a DSS pre dospelých, Holíč.
9. Vybudovalo FIT Park pre seniorov , nákupom a montážou 2 ks vonkajších cvičebných
strojov.
10. Združenie zabezpečilo „ wellness relax“ v mesiaci jún a november 2016 pre DD
a DSS pre dospelých Holíč.
11. Združenie zabezpečilo občerstvenie na samosprávu, fašiangovú zábavu, na deň
matiek a večierok „Piesne o láske“.

„Združenie“ z podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb
získaných za zdaňovací rok 2015 a prijatých v roku 2016 vo výške 15 015,32 €,
použilo v roku 2016 na nákup kvetov na „Kvetinový deň“ pre seniorov, nákup
materiálu pre pracovné terapie a záujmovú činnosť, rekreačný pobyt „Chorvátsko“,
pre prijímateľov sociálnej služby, vybudovanie „Fit parku“ pre seniorov
a hendikepovaných občanov v areáli DD a DSS Holíč, na wellness a masáže pre DD
a DSS, Holíč, na kultúrne vystúpenie v Bratislave, na večierok „piesne o láske“ pre
DSS a na vzdelávanie a regeneráciu pracovnej sily DD a DSS pre dospelých Holíč.

II. Hospodárenie za rok 2016
Počiatočný stav k 1.1.2016
Príjem
Výdaj
Stav k 31.12.2016

v€
16 735,93
32 423,96
29 707,47
19 452,42

1. Príjmy vo výške 32 423,96 prijalo Združenie seniorov a hendikepovaných občanov
pri domove dôchodcov a domove sociálnych služieb pre dospelých v roku 2016:
a/ finančné dary vo výške 9 920,20 € od firiem: SCA Hygiene Produkts, spol. s.r.o.
Gemerská Hôrka, Sanimat s.r.o Bratislava. Unitrade market s.r.o, Podzámska 29, Nové
Zámky, FARMEDIX, s.r.o, Sasinkova 5, Bratislava, Obec Prietržka, Mgr. Andrea
Jurkovičová, Mgr Tatiana Vulganová a Radka Kobetičová.
b/ spoluúčasť na akciách 6 438,30€
c/ z 2 percent dane fyzických a právnických osôb vo výške 15 015,32 €,
d/ dotácie na projekty 1 050,--€,
e/ prijaté úroky z banky 0,14 €,
2. Výdavky vo výške 29 707,47 € boli použité nasledovne:
a/ zájazd a vzdelávanie vo výške 9 307,60 €,
b/ vrátenie spoluúčasti zájazd „Putovanie za vierou“ 1 505,70€,
c/ na projekty vo výške 8 022,89 €,
d/ nákup pomôcok a materiálu pre pracovné terapie vo výške 1 036,99 €,
e/ nákup vstupeniek na kultúrne vystúpenia 2 596,--€,
f/ na nákup kufrov 499,90,-- €,
g/ výdaje na večierok „Piesne o láske“ 1 111,79 €,
h/ výdaje na „Kvetinový deň“ 175,80 €,
i/ vedenie účtovníctva vo výške 110,-- €,
j/ občerstvenie vo výške 137,76 €,
k/ poštovné vo výške 66,20 €,
l/ poplatky vo výške 178,52 €,,
m/ zrážková daň vo výške 0,02 €.
n/ vybudovanie fit parku 4 504,20 €,
o/ wellness a masáže 452,90 €,
r/ nákup tlačív 1,20 €

III. Ciele na rok 2017
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 ...“
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 11. ročník „Kvetinový deň“ pre zariadenia seniorov a 11.
ročník večierok pre domovy sociálnych služieb.
7. Zabezpečí kultúrne akcie pre seniorov a hendikepovaných občanov z DD a DSS Holíč.
8. Zorganizuje pútnický a poznávací zájazd pre občanov z DD a DSS.
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 08.02.2017

