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Úvodné informácie
Myšlienka založiť občianske združenie Centrum sociálnych služieb KA skrsla
zakladateľom v priebehu r. 2010, nakoľko chceli vytvoriť priestor na rozvoj a poskytovanie
širšieho spektra sociálnej pomoci a sociálnych služieb v meste a okrese Krupina. Úmysel bol
naplnený koncom roku 2010. V decembri 2010 prípravný výbor OZ zaslal potrebné doklady
na MV SR. Občianske združenie Centrum sociálnych služieb KA bolo zaregistrované na
Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod číslom spisu VVS/1-900/90-36795 dňa 14.
januára 2011.
Podmienky vzniku a právne postavenie občianskeho združenia upravuje zákon
83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Ďalej sa riadi zákonom
431/2002 Z. z. z 18. júna 2002 o účtovníctve a Opatrením Ministerstva financií SR z 10.
decembra 2002, Opatrením MF SR č. MF/24975/2010 a Opatrením MR SR č.
MF/17695/2013, ktorým ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania pre účtovné jednotky,
ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania.
Činnosť občianskeho združenia sa riadi stanovami, ktoré sú prístupné na požiadanie
v sídle občianskeho združenia.
Poslaním občianskeho združenia je združovať fyzické a právnické osoby za účelom
sprostredkovania, zabezpečenia pomoci alebo poskytnutia pomoci občanom v sociálnej alebo
hmotnej núdzi, občanom marginalizovaných skupín, občanom odkázaných na sociálnu
pomoc, seniorom, občanom odkázaným na sociálnu službu, zdravotne znevýhodneným
občanom a pod. a iniciovať a podnecovať konkrétne opatrenia, ktorými by sa eliminovali
závažné negatívne sociálne javy v zmysle platnej legislatívy a v súlade s legislatívnymi
normami Európskej únie. Cieľom združenia je aj prevencia, depistáž, diagnostika,
poradenstvo a pomoc občanom v sociálnej alebo hmotnej núdzi. Ďalej je cieľom združenia
pomoc pri integrácii zdravotne znevýhodnených občanov do možného pracovného procesu
a do spoločnosti.
Občianske združenie sa v roku 2011 zaradilo medzi neverejných poskytovateľov
sociálnych služieb. Na Banskobystrickom samosprávnom kraji zaregistrovalo sociálne služby
– základné sociálne poradenstvo, sprostredkovanie osobnej asistencie a opatrovateľská služba.
V roku 2012 sme rozšírili poskytované sociálne služby o zariadenie núdzového bývania
a denný stacionár.
Veríme, že budeme ďalej napredovať v činnosti a aktivitách, ktoré sú našou prioritou
a zlepšovať ich kvalitu.
Na rok 2015 sme si stanovili za cieľ:
- pokračovať v kvalitnom poskytovaní sociálnych služieb (aj formou ďalšieho vzdelávania
stálych zamestnancov Centra a účasťou na odborných konferenciách a workshopoch),
- spropagovať inovatívne metódy práce s dospelými a seniormi prostredníctvom tréningov
pamäti,
- pokračovať v programoch na zapojenie dobrovoľníkov do práce aj v našom Centre,
- pokračovať v spolupráci s ostatnými organizáciami sociálnych služieb na území nášho
mesta,
- rozšíriť spoluprácu s inými organizáciami na SR venujúcim sa obetiam domáceho a rodovo
podmieneného násilia,
- zabezpečiť rekreačné pobyty pre našich klientov so ZP,
- zorganizovať denný tábor pre deti zo sociálne slabších a mnohopočetných rodín z nášho
mesta,
- hľadať možnosti skvalitnenia poskytovania sociálnej služby pre klientov v zariadení
núdzového bývania a pre klientov sociálneho poradenstva zažívajúcich rodovo podmienené
násilie,

- získať akreditáciu na špecializované sociálne poradenstvo pre obete domáceho a rodovo
podmieneného násilia.
Výročná správa dáva priestor na vyhodnotenie úspešnosti plnenia cieľov, ktoré boli
pre rok 2015 stanovené. Podrobná analýza príjmov a výdavkov poskytuje informácie, ako sa
počas roku 2015 v občianskom združení hospodárilo.
Činnosti občianskeho združenia v roku 2015
Činnosť občianskeho združenia v roku 2015 prebiehala v súlade s účelom, na ktorý
bolo združenie zriadené a podľa vytýčených cieľov.
Snahou Centra a jeho zamestnancov bolo aj naďalej kvalitné poskytovanie sociálnych
služieb (základné sociálne poradenstvo, sprostredkovanie osobnej asistencie, opatrovateľská
služba, denný stacionár a zariadenie núdzového bývania), ale aj zvyšovanie odbornosti
zamestnancov. Z uvedeného dôvodu sa zamestnanci zúčastňovali rôznych kurzov, seminárov
a konferencií (konkrétny popis viď nižšie). Počas roka 2015 sa zamestnanci pravidelne
zúčastnili supervízie.
V priebehu januára sme podali žiadosť prostredníctvom Bilaterálneho fondu na
národnej úrovni na študijnú zahraničnú cestu do nórskeho Bergenu. Žiadosť nám bola
schválená a naši dvaja zamestnanci spolu s tlmočníkom mohli vycestovať do Nórska
a navštíviť krízové centrum Krisesenteret for Bergen og omegn, ktoré sa rovnako ako naše
Centrum venuje pomoci ženám, mládeži a deťom ohrozených násilím. Je zároveň súčasťou
projektu Mosty (viď nižšie), ktorý je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu EEA
Grants, Norway grants a je zameraný na skvalitnenie nami poskytovaných služieb pre
klientov ohrozených násilím. Zámerom bolo aj zistenie nových informácií a poznatkov
z oblasti práce s obeťami domáceho násilia (deti, mládež, ženy) a porovnania poskytovaných
sociálnych služieb v tejto oblasti v Nórsku a na Slovensku, ktoré majú byť jedným výstupov
v rámci projektu MOSTY.
Nadácia SOCIA nás podporila aj tento rok v sume 800 EUR z grantového programu
Lienka pomoci, ktorý je financovaný z výnosu zbierky Lienka pomoci. Projekt „Efektívna
tímová práca v Centre sociálnych služieb KA“ bol zameraný na skvalitnenie sociálnych
služieb prostredníctvom odborného vzdelávania našich zamestnancov. Zmyslom je zvýšiť
komunikačné zručnosti zamestnancov, zlepšiť tímovú prácu v našom zariadení, zlepšiť
zvládanie stresu a predchádzať syndrómu vyhorenia, a tým prispieť k efektívnejšej
dennodennej práci a kontaktu s klientmi sociálnych služieb.
Centrum sociálnych služieb KA sa zapojilo do výzvy Nadácie SPP – program
OPORA. Zámerom nadácie bolo podporiť tvorbu a realizáciu individuálnych plánov rozvoja
osobnosti klientov v zariadeniach sociálnych služieb a tak prispieť k zvyšovaniu kvality
života ľudí so špeciálnymi potrebami. Naša organizácia sa rozhodla prostredníctvom tejto
výzvy pomôcť jednej našej klientke, aby mohla napredovať vo svojom živote a osamostatniť
sa. Finančný príspevok v sume 750 EUR bol určený na rozšírenie vzdelania kurzom "kuchár"
a cestovné na kurz. Veríme, že prostredníctvom krokov a aktivít individuálneho plánu rozvoja
osobnosti klientka dospeje k vytúženému cieľu.
Zamestnanci Centra sociálnych služieb KA sa zapojili do projektu "Darujte Vianoce
2015" a žiadali finančný príspevok na zabezpečenie krásnych Vianoc v zariadení núdzového
bývania pre matky s deťmi. Dňa 14.12. prišla správa, že projekt bol schválený v sume 290
EUR a matky s deťmi v Centre sociálnych služieb budú mať svoje vysnívané Vianoce.
Zamestnanci Centra sociálnych služieb sa postarali o to, aby zabezpečili potraviny a darčeky
pod vianočný stromček pre matky s deťmi. "Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu
Darujte Vianoce Nadácie Orange“.

V mesiaci december sa zástupca Centra sociálnych služieb KA zúčastnil akreditačnej
komisie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, aby získalo akreditáciu na
špecializované sociálne poradenstvo pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia.
V mesiaci december sa naše občianske združenie opäť zaregistrovalo do Notárskeho
centrálneho registra určených právnických osôb. Následne bude môcť o. z. prijímať 2 %
z dane.
Prehľad o poskytovaní sociálnych služieb
Základné sociálne poradenstvo
Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej
sociálnej situácii. V základnom sociálnom poradenstve ide o posúdenie povahy problému
fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach
riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.
Sociálne poradenstvo sa vykonáva ambulantnou formou v kancelárii sociálnych poradcov
v priestoroch Centra sociálnych služieb KA na Sládkovičovej ulici v Krupine každý pracovný
deň v čase od 8,00 – 15,00 hod. a terénnou formou v prirodzenom prostredí klienta.
Klienti prichádzajú s rôznymi sociálnymi problémami a životnými situáciami (nezamestnaní,
osamelí rodičia s deťmi, osoby v hmotnej núdzi, osoby so zdravotným postihnutím, ľudia bez
domova, obete domáceho násilia a i.). Klienti ZSP, ktorí využili naše poradenské služby boli
z rôznych okresov (Krupina, Zvolen, Lučenec, Detva, Banská Štiavnica, Veľký Krtíš, Žiar
nad Hronom, Bánovce nad Bebravou, Žarnovica, Považská Bystrica, Trenčín) a najväčšie
zastúpenie mali ľudia v produktívnom veku. V roku 2014 bol celkový počet klientov ZSP 89
osôb.
Sprostredkovanie osobnej asistencie (SOA)
Sprostredkovanie osobnej asistencie je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým
zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu alebo
fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na osobnú asistenciu.
SOA je služba pri vykonávaní administratívnych úkonov, vedenie databázy užívateľov
osobnej asistencie, vedenie databázy osobných asistentov a záujemcov o vykonávanie osobnej
asistencie, vykonávanie základného sociálneho poradenstva a vzdelávanie užívateľov osobnej
asistencie a osobných asistentov a pomoc pri riešení konfliktov vzniknutých medzi fyzickou
osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a osobným asistentom v súvislosti s uzatvorenou
zmluvou o výkone osobnej asistencie.
Pomoc pri vykonávaní administratívnych úkonov je najmä príprava návrhov zmlúv o výkone
osobnej asistencie medzi fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a osobným
asistentom, pomoc pri spracúvaní výkazov odpracovaných hodín osobným asistentom a
vyplácanie odmien osobným asistentom.
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na
pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zák. č.
448/2008 Z. z. v znení noviel a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy (napr. osobná
hygiena, stravovanie, obliekanie), úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť (napr. nákup
potravín, donáška jedla do domu, bežné upratovanie v domácnosti) a základných sociálnych
aktivitách (napr. sprievod na lekárske vyšetrenie, vybavenie úradných záležitostí). Na základe
posudkovej činnosti sa určuje stupeň odkázanosti a rozsah úkonov opatrovateľskej služby.
V roku 2014 bola táto sociálna služba poskytovaná 4 klientom a 2 klientom bola poskytovaná
odľahčovacia služba.

Zariadenie núdzového bývania
V tomto zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii
podľa § 2 ods. 2 písm. g). Nepriaznivá sociálna situácia podľa tohto zákona je ohrozenie
fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť
a samostatne riešiť svoje problémy a podľa písm. g) pre ohrozenie správaním iných fyzických
osôb alebo, ak sa stala obeťou správania iných fyzických osôb.
Zariadenie núdzového bývania rozšírilo svoju kapacitu na 15 klientov od 1. 6. 2014. V roku
2015 boli v tomto zariadení umiestnených 15 rodín, a to v počte 36 klientov.
Denný stacionár
Denný stacionár je určený fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a je
odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. Je v prevádzke každý
pracovný deň od 7,30 – 16,00 hod. Táto sociálna služba sa od 01. 01. 2013 prevádzkuje na
Sládkovičovej 39 v Krupine. Kapacita prevádzky denného stacionára je vytvorená pre 10
klientov. Klienti túto službu využívajú denne alebo vo vybrané dni v týždni a to v závislosti
od záujmu a potrieb klienta a jeho rodiny.
V dennom stacionári je okrem pobytu a dohľadu, vytvorený priestor pre rôznu záujmovú
činnosť, sociálnu rehabilitáciu, pracovnú činnosť (napr. práca s textilom, práca s hlinou),
tréningy pamäti a aktivizačné programy.
Pre klientov denného stacionára boli pripravené rôzne aktivity, ako napríklad:
Návšteva hasičskej stanice

Pracovné činnosti (výroba tekvíc, hrnčekov, kytíc z lístia, maľovanie stromu, šitie)

Projekt MOSTY
Centrum sociálnych služieb KA už v roku 2014 reagovalo na výzvu DGV03 pre
program SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie a podalo žiadosť so svojím projektom
MOSTY, ktorí v roku 2015 získal podporu. Opatrením, do ktorého sa CSS KA zapojilo bolo
vytvorenie nových služieb pre ženy ohrozené násilím a ženy obete násilia a ich deti –
poradenské centrá. Projekt je spolufinancovaný z Nórskeho finančného mechanizmu
a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Celkové náklady projektu boli vyčíslené na 65 742
EUR, pričom spolufinancovanie je vo výške 6 574 EUR. V rámci projektu MOSTY má naša
organizácia aj zahraničného partnera, ktorým je nórska organizácia Crisis Centre in Bergen

and surrounding municipalities. Garantom projektu sa stalo Centrum Slniečko, n. o. Hlavným
cieľom projektu je docieliť znížené rodovo podmienené násilie.
Zámer projektu je:
- vytvorenie podmienok pre poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva, ktoré by
sa v našom zariadení poskytovalo ako novovytvorená sociálna služba,
- vytvorenie a zabezpečenie podmienok pre pravidelnú pomoc psychológa zameranú na
riešenie osobných, vzťahových, emočných a iných problémov našich klientok ako aj detí,
riešenie traumatizujúcich udalostí v ich živote,
- zároveň popri psychologickej pomoci by sme v rámci projektu chceli vytvoriť priestor pre
terapeutické služby,
- vytvorenie a zabezpečenie podmienok pre bezplatnú právnu pomoc pri riešení právnych
problémov našich klientov,
- posilnenie spolupráce s inštitúciami verejného sektora najmä príslušnými mestskými alebo
obecnými úradmi a úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny predovšetkým vo vyhľadávacej
činnosti žien, ktoré sú ohrozené násilím a k vyššie uvedenej pomoci sa nedostali.
Cieľové skupiny:
- ženy, deti ohrozené násilím, zažívajúce násilie, sexuálne obťažovanie, stalking a pod.
Ciele a aktivity projektu:
- skvalitnenie doteraz poskytovaných služieb o nové odborné činnosti - psychológ, právnik,
terapeut,
- vybudovanie špecializovaného poradenského centra pre ženy ohrozené násilím a ženy obete
násilia a ich deti,
- zariadenie bezpečnostných opatrení v núdzovom bývaní,
- získanie akreditácie na špecializované sociálne poradenstvo.
Jednou z aktivít v rámci projektu bol aj Informačný deň projektu MOSTY, ktorí sa
konal 23. októbra 2015 v priestoroch Hotela Slovan v Krupine. Hlavnými témami boli
Riešenie problematiky násilia, Predstavenie projektu MOSTY a Spolupráca s nórskym
partnerom. Cieľom Informačného dňa bolo oboznámiť odbornú verejnosť s víziou a obsahom
Projektu MOSTY a prispieť k pozitívnemu posunu v riešení problematiky domáceho a rodovo
podmieneného násilia.

V mesiaci november pribudli k personálu aj traja noví odborní pracovníci – právnik,
psychológ a sociálny pracovník. Centrum sociálnych služieb KA vďaka tomu môže
profesionálnejšie a so širším záberom pomôcť v rôznych životných situáciách klientom
všetkých služieb, ktoré poskytujeme.
Ku koncu roka 2015 sa nám podarilo prostredníctvom verejného obstarávania
zrealizovať kúpu a inštaláciu kamerového systému na budovu zariadenia núdzového bývania.
Tento systém bude slúžiť na zabezpečenie ochrany osôb a majetku, konkrétne ide o matky s
deťmi, ktoré hľadajú bezpečné útočisko. Systém obsahuje štyri vonkajšie monitorovacie
kamery a nahrávací systém s obrazovkou.
Ďalšie aktivity projektu MOSTY budú pokračovať a realizovať sa aj v roku 2016.
Podporné aktivity pri poskytovaní sociálnych služieb
Týždeň mozgu
Aj tento rok sa naše Centrum zapojilo do aktivít spojených s celosvetovou akciou "Týždeň
mozgu", ktorá prebiehala od 16. - 22. marca 2015, pod záštitou Slovenskej Alzheimerovej
spoločnosti.
Naša certifikovaná lektorka 18. marca 2015 o 9,30 hod. zavítala do Súkromnej materskej
školy v Krupine, kde mala pripravené aktivity hravou formou zamerané na fungovanie
mozgu, pamäte a jeho trénovanie. Ďalšia aktivita s názvom „Telocvičňa pre mozog“ bola
zorganizovaná pre verejnosť a to prednáška spojená s ukážkou tréningu pamäte dňa 18. 03.
2015 o 13,30 hod. v priestoroch Centra na Sládkovičovej 39.

Pracovná cesta v Nórsku
V dňoch od 20. - 25. 05. 2015 sme sa zúčastnili študijnej zahraničnej cesty v nórskom
Bergene. Bola spojená s návštevou krízového centra Krisesenteret for Bergen og omegn, ktoré
sa rovnako ako naše Centrum venuje pomoci ženám, mládeži a deťom ohrozených násilím.
Študijná cesta bola podporená grantom z Bilaterálneho fondu na národnej úrovni. Je zároveň
súčasťou projektu Mosty, ktorý je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu EEA
Grants, Norway grants a je zameraný na skvalitnenie nami poskytovaných služieb pre
klientov ohrozených násilím.

Návšteva z nórskeho Bergenu v CSS KA
Dňa 18. júna 2015 nás návštívili dve pracovníčky z partnerského krízového centra z nórskeho
Bergenu. Počas ich návštevy sme podpísali partnerskú dohodu o spolupráci, tiež sme im
ukázali priestory nášho Centra, a vymenili sme si skúsenosti zo svojej praxe týkajúcej sa
pomoci ženám, mládeži a deťom ohrozených násilím.

Letný tábor "Leto s nami"
V dňoch 6. - 10. júla 2015 v Centre sociálnych služieb KA prebiehal letný tábor pre deti.
Každý deň na deti čakal bohatý program: preskúšali sme si spolu zručnosť a kreativitu pri
vlastnoručne vyrábaných taškách, vybrali sme sa "po stopách osobností Krupiny", navštívili
sme Vígľašský zámok a predstavenie sokoliarov, povozili sme sa na koníkoch, preverili sme
si pozornosť a postreh, a v posledný deň sme odvážne plnili súťažné disciplíny. Odmenou
nám bola radosť z nových kamarátstiev, hŕba zážitkov a malý darček. Všetky deti zúčastnené
na tábore boli úžasné a perfektne sa zapájali do každodenného programu.

Augustový denný tábor v CSS KA
Od 3. do 7. augusta 2015 zrealizovalo Centrum sociálnych služieb KA denný tábor pre deti zo
základných škôl. Tábora sa zúčastnilo v priemere 20 detí, vrátane detí zo sociálne
znevýhodneného prostredia. Všetky si vyskúšali svoju šikovnosť pri výrobe stromčekov
šťastia, "precestovali" celé Slovensko a zistili nové informácie z histórie krajských miest,
zaplávali si na kúpalisku HolidayPark Kováčová, stretli sa s mestskými policajtmi, navštívili
hasičskú stanicu, zahrali si bowling, zasúťažili so sáčkami s vodou, aj s balónmi a na záver
dostali malú odmenu.

Týždeň dobrovoľníctva 2015 v CSS KA
Ako každoročne sa v septembri konal Týždeň dobrovoľníctva. Naše Centrum sa už do tejto
akcie zapája niekoľko rokov a otvára svoje brány pre všetkých ľudí akéhokoľvek veku, ktorí
chcú prispieť svojou prácou a dobrovoľne pomôcť v dobrej veci. V tomto roku sa konal deň
dobrovoľníctva 16. septembra 2015 v čase od 9,00 - 15,00 hod. v Centre sociálnych služieb
KA na Sládkovičovej 39. Do aktivít sa zapojilo 30 dobrovoľníkov a 5 účastníkov najmä
z radov študentov a seniorov. Spolu odpracovali 115 dobrovoľníckych hodín.

Zbierka šatstva v CSS KA
Centrum sociálnych služieb KA v spolupráci s organizáciou Diakonie Broumov zrealizovalo
zbierku obnoseného a nepotrebného šatstva v dňoch 02. – 04. 09. 2015 v priestoroch Kina
Kultúra v Krupine. Vyzbieralo sa spolu približne 230 vriec použitého šatstva, obuvi a hračiek.
Nepotrebným, obnoseným šatstvom a textíliami sa pomohlo ľuďom, ktorí to potrebujú.
Koordinačné stretnutia
V priebehu roka 2015 sa zamestnanci CSS KA zúčastňovali na miestnej úrovni aj
koordinačných stretnutí pre riešenie násilia páchaného na deťoch v rámci Národnej stratégie
na ochranu detí pred násilím. Stretnutia sa konali v priestoroch UPSVaR Zvolen

Účasť zamestnancov na seminároch, konferenciách a kurzoch v roku 2015
22. januára 2015/Banská Bystrica – seminár „Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF)
a programové obdobie 2014-2020, hlavné zmeny“ organizovaný Centrom vzdelávania
neziskových organizácií
19. marca 2015/Banská Bystrica – odborný workshop „Kognitívna rehabilitácia pre seniorov
s demenciou“ organizovaný Centrom MEMORY n. o.
20. marca 2015/Prievidza – seminár „Podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby –
Procedurálne podmienky“ organizovaný Tatra akadémiou
5. júna 2015/Prievidza – seminár „Podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby.
Personálne a prevádzkové podmienky.“ organizovaný Tatra akadémiou
25. júna 2015/Zvolen – seminár „Inštitucionálne násilie (s dôrazom na sekundárnu
viktimizáciu detských obetí) organizovaný Národným koordinačným strediskom pre riešenie
problematiky násilia na deťoch (MPSVaR)
7. – 8. septembra 2015/Bratislava – konferencia a 7. fórum poskytovateľov sociálnych služieb
pre osoby so zdravotným postihnutím organizované SocioFórom a Nadáciou SOCIA
17. septembra 2015/Banská Bystrica – workshop „Otvorený informačný systém
mimovládnych neziskových organizácií“ organizovaný Úradom vlády splnomocnenca vlády
SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
17. – 18. septembra 2015/Bratislava – konferencia „Aktivizácia seniorov a nefarmakologické
prístupy v liečbe Alzheimerovej choroby“ organizovaná Slovenskou Alzheimerovou
spoločnosťou a Centrom MEMORY n. o.
27. – 28. október 2015/Nitra – konferencia „Aj z násilia vedie bezpečná cesta“ organizovaná
Centrom Slniečko, n. o.
10. novembra 2015/Banská Bystrica – seminár „Audit a účtovníctvo MNO“ organizovaný
Úradom vlády splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
19. – 20. novembra/Banská Bystrica – kurz „Finančný manažment“ organizovaný Centrom
vzdelávania neziskových organizácií
27. novembra 2015/Krupina – kurz „Zvládanie stresu a prevencia vyhorenia organizovaný
HMJ, s. r. o.
9. decembra 2015/Krupina – kurz „Tímová práca v sociálnych službách“ organizovaný Tatra
akadémiou
10. decembra 2015/Bratislava – konferencia „Kvalita ako súčasť politiky sociálnych služieb“
organizovaná Asociáciou poskytovateľov sociálnych služieb SR

Finančná správa
Stav a pohyb majetku a záväzkov
Občianske združenie neeviduje neuhradené pohľadávky. Záväzky občianskeho
združenia sú za rok 2015 vyrovnané. Občianske združenie nedisponuje nijakým vlastným
nehnuteľným majetkom. Svoju činnosť uskutočňuje prostredníctvom poskytovania služieb
v prenajatých priestoroch.
Majetok občianskeho združenia tvoril finančný majetok v členení peniaze v pokladni
a na bankových účtoch vo VÚB, a. s., v SLSP, a. s., v Prima banke, pobočka Krupina.
Stav pokladne k 01. 01. 2015:
36,47 €
Stav na bežnom účte k 01. 01. 2015:
vo VÚB, a. s.:
291,69 €
v SLSP, a. s.:
656,86 €
----------------------------------------------------------------------------Stav pokladne k 31. 12. 2015:
471,38 €
Stav na bežnom účte k 31. 12. 2015:
vo VÚB, a. s.:
34343,58 €
v SLSP, a. s.:
55,42 €
v PRIMA banke:
12,30 €
Celkom k 31. 12. 2015:
34882,68 €
Výsledok hospodárenia k 31. 12. 2015 zo zdaňovanej činnosti: - 3875,28 €
Výsledok hospodárenia k 31. 12. 2015 z nezdaňovanej činnosti: 38235,30 €
Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch
Príjmy
Z darov a príspevkov
Z podielu zaplatenej dane
Z dotácií
Z poskytovania služieb
Z grantu NFM a UV SR
Ostatné
Príjmy celkom:

Nezdaňovaná
činnosť

Zdaňovaná činnosť
6222,37
2780,52

36194,07
4179,65
49376,61

Príjmy spolu: 119694,68 EUR
z toho v členení podľa zdrojov:
Mesto Krupina (fin. príspevok na prevádzku)
VÚC BBSK (fin. prísp.na prevádzku, ZNB)
ÚPSVaR Zvolen (CHD-§56,§60) §54 Z.č.5/2004
MPSVaR SR (dotácia zák. č. 50/2012 Z.z.)
MPSVaR SR (kapitálové 2014)
Klienti – za poskytovanie soc. služieb
Nadácia SOCIA - grant

0,00 €
28309,00 €
5008,70 €
22080,00 €
0,00 €
3433,95 €
800,00 €

55397,70
3433,95
11139,93
346,49
70318,07

Nadácia SPP - grant
Nadácia Orange – grant Darujte Vianoce
Bilaterálny fond NFM a UV SR
Grant NFM a UV SR Projekt Mosty
Ostatné
2 % z dane

Výdavky

750,00 €
290,00 €
4382,37 €
47334,00 €
4526,14 €
2780,52 €

Nezdaňovaná
činnosť

Zásoby
Služby
Mzdy, poistné a príspevky
Prevádzková réžia
Ostatné
Výdavky celkom:

Zdaňovaná činnosť

11141,31
11141,31

841,68
2850,00
58764,77
10428,00
1310,00
74193,35

Výdavky spolu: 85 334,66 EUR
z toho:
Mzdy
Odvody
Prevádzková réžia
Nájom

32117,51 €
16816,33 €
10877,90 €
2400,00 €

Zásoby
Ostatné
Projekt – Nadácia SPP
Projekt – vzdelávanie zamestnancov (SOCIA)
Projekt – Bilaterálny fond NFM a UV SR
Projekt – Darujte Vianoce (Nadácia Orange)
Projekt Mosty – NFM a UV SR

841,68 €
4232,93 €
750,50 €
800,00 €
4382,37 €
290,00 €
11139,93 €

Použitie z 2 % z dane

685,51 €

Finančné prostriedky boli použité na:
- mzdy, odvody zamestnancov, zamestnancov v CHD a príležitostných dohodárov,
- prevádzková réžia (kancelárske potreby, nájom, telefón, internet, spracovanie
účtovníctva a mzdovej agendy, poistné, komunálny odpad, TV Magio v dennom
stacionári, revízie, BOZP, registrácia domény, základný balík služieb k doméne a iné
prevádzkové výdavky), energie (el. energia, vodné, stočné, pevné palivo na
vykurovanie),
- nákup materiálu na terapeutickú a záujmovú činnosť klientov v dennom stacionári
a v ZNB ,
- výdavky projektu Mosty

-

nákup potrebného materiálu a dovybavenia zariadenia núdzového bývania a denného
stacionára.

Plánovaný rozpočet schválený VZ na rok 2015 bol dodržaný. Občianske združenie
vykazovalo v roku 2015 príjmy a výdavky spojené s poskytovaním sociálnych služieb a ich
skvalitňovaním. Účtovne občianske združenie vykazuje stratu 3875,28 EUR z dôvodu vyšších
výdavkov oproti prijatým príjmom, z dôvodu prípravy nových projektov pre ďalšie obdobie
činnosti združenia, ako aj spolufinancovaním realizovaných projektov. Finančné prostriedky
na konci účtovného obdobia zahŕňajú projekt Mosty, ktorého realizácia aj finančná prechádza
až do roku 2017.
Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby podľa druhu
poskytovanej sociálnej služby za kalendárny rok.
Druh sociálnej služby
Denný stacionár
Zariadenie núdzového bývania
Základné sociálne poradenstvo
Sprostredkovanie osobnej asistencie
Opatrovateľská služba

EON/mesiac/klient
205
200
150
53
254

EON/rok/klient
2050
2400
1800
636
3048

Zhodnotenie roka 2015
Občianske združenie Centrum sociálnych služieb KA v roku 2015 napĺňalo stanovené
ciele. Väčšinu z našich cieľov sa nám podarilo naplniť vďaka dotačným, grantovým
programom, aktivite a osobnej zainteresovanosti našich zamestnancov a v spolupráci
s viacerými odbornými organizáciami. Sme vďační za uskutočnené cykly tréningov pamäti
(inovatívnosť), za všetky vzdelávacie programy pre zamestnancov, za ochotu mnohých
dobrovoľníkov počas celého roka. Rozšírenie kapacity zariadenia núdzového bývania vďaka
aktivitám z predchádzajúceho roku 2014 sa v roku 2015 podarilo udržať. Zároveň sa v roku
2015 začala skvalitňovanie nami poskytovaných služieb pre klientov ZNB vďaka projektu
Mosty.
Zámery do budúcnosti
Podarilo sa nám zapojiť do novej grantovej výzvy a bol nám schválený projekt
s názvom „Mosty“ zameraný na skvalitnenie poskytovania sociálnej služby pre klientov
v zariadení núdzového bývania a pre klientov sociálneho poradenstva zažívajúcich násilie cez
Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus na Úrad vlády SR. Tiež sa nám
podarilo zorganizovať dva týždne táborov pre deti z nášho mesta v našom Centre.
Zo stanovených cieľov sa nám nepodarilo zabezpečiť rekreačné pobyty pre našich
klientov so ZP, preto by sme sa radi zamerali na túto oblasť v budúcom roku.
Odhad rozpočtu na rok 2016 je Príjmy cca 55397 EUR, Výdavky cca 55397 EUR.
Centrum sociálnych služieb KA sa bude aj naďalej snažiť pokračovať v činnosti
v roku 2016 a vyvíjať ďalšie kroky vedúce k zvyšovaniu kvality a odbornosti našich aktivít
a činnosti.

ĎAKUJEME
za finančnú a morálnu pomoc, za odbornú spoluprácu, za čas a energiu
a za záujem o našu prácu:
vedeniu mesta Krupina
Banskobystrickému samosprávnemu kraju
MPSVaR SR
pracovníkom UPSVaR najmä Zvolen a Krupina
Úradu vlády SR
Centru Slniečko n. o.
krízovému centru Krisesenteret for Bergen og omegn
Centru MEMORY
Nadácii SOCIA a SOCIOfóru
Nadácii SPP
Nadácii Orange
a všetkým priateľom a známym
dobrovoľníkom
sympatizantom.
Záver
Táto výročná správa je dostupná verejnosti na požiadanie v sídle občianskeho
združenia.
V Krupine 05. 05. 2016
Prílohy:
Správa audítora o overení účtovnej závierky
Účtovná závierka
Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovou závierkou

