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Úvodom...
TILIA nezisková organizácia vznikla registráciou na Krajskom úrade v Banskej
Bystrici dňa 29.5.2001, kedy začala svoje pôsobenie v oblasti poskytovania
sociálnych služieb vo forme terénnej opatrovateľskej služby, ktorá nadviazala
na viacročné poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti formou Agentúry
domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Po niekoľkoročných skúsenostiach
v oblasti poskytovania sociálnej a zdravotnej starostlivosti sa podarilo vďaka
rôznym grantom a dotáciám vybudovať domov sociálnych služieb TILIA
v Poltári, časť Slaná Lehota, ktorý sa začal prevádzkovať dňom 1.6.2007 ako
zariadenie rodinného typu pre 19 prijímateľov sociálnych služieb. V decembri
2013 sme s použitím finančných prostriedkov z pôžičky navýšili kapacitu
zariadenia na 26 miest. Od 1.1.2015 funguje ako Zariadenie pre seniorov (ďalej
aj „ZpS“) s rovnakou kapacitou.
Účelom neziskovej organizácie TILIA je poskytovanie všeobecne prospešných
služieb v oblasti zdravotnej starostlivosti a v oblasti sociálnych a duchovných
potrieb, pri riešení problémov zabezpečenia dôstojnej staroby, ľuďom na to
odkázaným. K jej úlohám patrí aj prevádzanie komplexnej odbornej
ošetrovateľskej starostlivosti v prevencii, terapii, rehabilitácii a ošetrovateľský
monitoring, či poskytovanie poradenstva a opatrovateľskej starostlivosti
o klienta, zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v koordinácii s ambulantnou
a ústavnou starostlivosťou. V roku 2005 bol rozšírený účel o doplnkové
vzdelávanie detí, mládeže a dospelých vrátane organizovania telesnej výchovy
a športu, služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
(prostredníctvom poradenských, konzultačných, vzdelávacích služieb a
aktívnych opatrení trhu práce, ktoré podporia zamestnanosť ako aj služieb
orientovaných na regionálny rozvoj a spoluprácu medzi regiónmi EÚ), podporu
marginalizovaných skupín komunity a ich integrácia do spoločnosti,
pracovného a rodinného života, tvorbu a ochranu životného prostredia,
humanitnú starostlivosť.
Vízia organizácie:
Etablovať sa do roku 2025 ako Centrum sociálnych služieb
v novohradskom, malohontskom a gemerskom regióne poskytujúce
sociálne, zdravotné služby a výchovno-vzdelávacie programy pre
seniorov, ťažko zdravotne postihnuté osoby, osamelé a týrané matky s
deťmi a mládež opúšťajúcu detské domovy s dôrazom na sociálnu
inklúziu, rovnosť príležitostí a integráciu do spoločnosti, pracovného
a rodinného života prostredníctvom vyhľadávania, tréningu a
zabezpečovania pracovných, vzdelávacích i záujmových aktivít v
komunite.
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Poslanie organizácie je definované nasledovne:
"Poskytovať kvalitné sociálno-zdravotné služby a vzdelávanie na základe
láskavého, etického a odborného prístupu v súlade s ochranou ľudských
práv a slobôd s cieľom pomáhať a sprevádzať..."
Medzi najdôležitejšie princípy, na základe ktorých sa poskytujú sociálne
služby organizáciou patria:
•
•
•
•
•

Taktnosť
Integrácia
Láskavosť
Individuálny prístup a rozvoj
Aktivizácia
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Prehľad o poskytovaní sociálnej služby a o inom predmete
činnosti alebo podnikania vykonávaných v roku 2018
A. Zariadenie pre seniorov
Údaje zriaďovateľa Zariadenia pre seniorov TILIA
Názov organizácie:
TILIA nezisková organizácia
Názov zariadenia:
Zariadenie pre seniorov TILIA
Sídlo organizácie:
Železničná 613/36, 987 01 Poltár
Sídlo zariadenia:
Slaná Lehota 15, 987 01 Poltár
Štatutárny zástupca:
Mgr. Ľubica Lakotová
Odborný zástupca:
Mgr.Bc.Ing. Jana Dalaslan
Telefonický kontakt:
0905 513 212; 047/4316701
IČO:
31908799
DIČ:
2021594146
Počet zamestnancov:
22
Kapacita zariadenia:
26
Druh poskytovanej sociálnej služby: zariadenie pre seniorov /ZpS/
Forma poskytovanej sociálnej služby: pobytová, celoročná
Cieľová skupina: fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané
na pomoc inej fyzickej osoby so stupňom odkázanosti min. IV podľa prílohy č.3
zákona o sociálnych službách alebo fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový
vek a poskytovanie služby potrebujú z iných vážnych dôvodov
ZpS TILIA je zariadenie rodinného typu pre tých, ktorí sa nedokážu z
dôvodu zhoršeného zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia
dôchodkového veku o seba postarať a ich najbližší im túto starostlivosť z
rôznych dôvodov nevedia alebo nemôžu poskytnúť. Mobilní či imobilní, silnejší
i slabší nájdu u nás nielen nepretržitú sociálnu, zdravotnú a lekársku
starostlivosť, ale hlavne úctu, láskavé slovo a pocit, že sú pri nich ľudia, ktorým
na nich záleží a ktorí sa o nich radi a dobre postarajú.
Malebné prostredie tichej miestnej časti Poltára – Slaná Lehota je ľahko
dostupné. ZpS TILIA je pre tých, ktorí si chcú dopriať kľud, pohodu,
profesionálnu starostlivosť a pritom mať istotu, že ich najbližší môžu kedykoľvek
v našom zariadení navštíviť. Individuálny, ľudský a láskavý prístup k našim
seniorom sú našou cestou k ich spokojnosti.
Vážime si dôveru, ktorú nám ľudia prejavujú tým, že sa zveria do našej
starostlivosti.
Nájdu u nás nízky počet obyvateľov, útulne zariadené izby, terasu s prekrásnym
výhľadom na potôčik a neďaleký les, nádvorie s posedením, terapeutickú
miestnosť s masážnymi kreslami, čo v kombinácii s priateľským personálom
vytvára vysoký komfort a pohodlie domova.
V ZpS TILIA sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila
dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň
odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č.3 zákona NRSR č.448/2008 Z.z.

4

alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej
služby potrebuje z iných vážnych dôvodov.
V ZpS TILIA sa poskytujú:
a) odborná činnosť
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
- základné sociálne poradenstvo
- sociálna rehabilitácia
- ošetrovateľská starostlivosť prostredníctvom vlastnej ADOS
- uplatňovanie práv a právom chránených záujmov
b) obslužná činnosť
- ubytovanie
- stravovanie
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
c) ďalšie činnosti
- úschova cenných vecí /ak o to prijímateľ požiada/
- záujmová činnosť
Prijímateľom sa sprostredkuje aj duchovná starostlivosť.
TILIA nezisková organizácia /zriaďovateľ Zariadenia pre seniorov TILIA/ získala
objekt zariadenia do dlhodobého prenájmu na 30 rokov.
ZpS TILIA je dvojpodlažná budova /341,87m2/ s podkrovím o výmere 175,83 m2
bez podpivničenia.
Budova ZpS bola cca 20 rokov využívaná ako rodinný dom, kompletná
rekonštrukcia prebehla v rokoch 2005-2007 a v r.2013 sa prestavali podkrovné
priestory, pričom sa navýšila kapacita zariadenia o 7 miest až na 26 prijímateľov
sociálnych služieb.
Ubytovanie prijímateľov sociálnych služieb je zabezpečené v priestranných,
svetlých jedno- a dvojlôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadením,
s elektrickými polohovateľnými lôžkami alebo klasickými posteľami podľa
potreby.
Každé lôžko je vybavené signalizačným zariadením na komunikáciu
s personálom. V izbách sa nachádza telefón a je tu možnosť dodatočného
vybavenia televíziou. Izby sú zariadené vkusným nábytkom s dôrazom na
estetiku a funkčnosť. K dispozícii sú aj ďalšie priestory zariadenia, ktorými sú
predovšetkým spoločenská miestnosť s knižnicou, televíziou počítačom a mini
kuchynkou, ako aj miestnosť pre záujmovú činnosť. Na voľnočasové aktivity sa
využívajú aj terasa a nádvorie, najmä v letnom období.
Veľmi pozitívne je vnímaná možnosť využívať špeciálne upravené osobné
motorové vozidlo na prepravu prijímateľov sociálnych služieb, ale aj pre
zabezpečovanie ostatných druhov sociálnych služieb, ktoré organizácia získala
vďaka dotácii na podporu rozvoja sociálnych služieb MPSVaR SR v roku 2012.
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Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb k 31.12.2018
Vekové pásma
Vekové pásmo
Priemer.vek mužov
Priemer.vek žien
63 - 74 rokov
75 - 79 rokov
80 - 84 rokov
85 - 89 rokov
nad 90 rokov

Počty mužov a žien
Klientov
Počet mužov a žien Klientov
92,8
Počet mužov
1
81,3
Počet žien
25
2
7
6
6
5

Sociálna práca
V zariadení zameriavame pozornosť na permanentné uspokojovanie nielen
základných fyziologických, ale aj ďalších sociálnych a duchovných potrieb
prijímateľov sociálnych služieb na základe individuálneho prístupu
vyplývajúceho z individuálneho plánu rozvoja, aktivizácie a integrácie.
Vypracúvame ho priebežne spolu s prijímateľom, jeho kľúčovým pracovníkom
a rodinnými príslušníkmi, aby sme ho mohli čo najdôvernejšie spoznať už
bezprostredne po jeho nástupe do ZpS.
Okrem komunikácie využívame na prácu rôzne činnosti skupinového
i individuálneho charakteru, tréningy pamäte, jemnej motoriky, hranie
spoločenských hier, zapájanie prijímateľa v rámci možností do varenia, ručných
prác, ale aj organizovania vychádzok do prírody, či návštev rôznych kultúrnospoločenských akcií. Obľúbenými sú aj návštevy kostola a mnoho ďalších
spoločných aktivít s komunitou s cieľom šírenia tradícií z pokolenia na
pokolenie. Pri všetkých aktivitách samozrejme berieme ohľad na zdravotný stav
a momentálnu situáciu prijímateľa.
Zabezpečujeme tiež doprovod na lekárske vyšetrenie, na požiadanie služby
kaderníčky, kozmetičky, pedikérky a pod. Poskytujú sa tiež rehabilitačné služby
i asistencia pri vybavovaní bežných úradných záležitostí.
Pozornosť venujeme tiež terapiám rôzneho charakteru, ktorých cieľom je
zlepšenie telesných a psychických funkcií, zlepšenie narušeného správania
(upokojenie), vzbudenie záujmu o aktivitu namiesto pohodlnej nečinnosti,
vytváranie bežných životných situácií spojených s rôznymi aktivitami, zvýšenie
sebavedomia a sebahodnotenia, príležitosť byť v skupine, zvýšenie schopnosti
sústredenia a manuálnej zručnosti či motoriky, získanie k spolupráci cez
činnosti duchovné, záujmové, rekreačné, rehabilitačné a kultúrne.
Organizujeme spoločné akcie vo forme malých rodinných osláv či posedení,
divadelných predstavení, hudobných koncertov, vystúpení detí zo ZŠ a MŠ,
odborných prednášok, tanečných zábav spojených s tradičnými oslavami,
výročí i bálov, ale aj spomienok na tradičné remeslá a ľudové zvyky.
Všetky činnosti a služby, ktoré sa prijímateľom poskytujú, sú zaznamenávané
elektronicky.
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Prehľad aktivít realizovaných v ZpS v roku 2018
Tíliovské biblioterapeutické aktivity
Pôsobenie knihy na naše duševné rozpoloženie je vnímané všetkými veľmi
pozitívne. Spoločné čítanie v nás vyvoláva pocit blízkosti a príležitosť k
dôverným rozhovorom. Často využívame možnosť trénovania krátkodobej
pamäte, kedy sa po prečítaní článku vraciame k jeho obsahu...
Zimná kulinoterapeutická činnosť v TILII
V rámci tejto terapie sme si v našom zariadení spríjemnili jedno dopoludnie
posedením pri varenom detskom punči. Každý z nás mal svoj vlastný recept,
nakoniec sme sa dohodli na takom, ktorý vyhovoval všetkým a pri popíjaní tejto
zimnej fajnotky sme si púšťali príjemné pesničky.
Páračky v TILII
Na Slovensku sa chodilo na páračky peria od začiatku novembra až do konca
februára, resp. do konca fašiangového obdobia. Tohto roku sme sa aj my
rozhodli trochu oprášiť dávne zvyky. Naše ženičky najprv nemali záujem. Asi sa
báli, že toho bude veľa, ako keď niekedy párali perie doma. Nakoniec, keď sme
si ich zorganizovali, pani Klára, ktorá sa tomu najviac bránila, bola
najspokojnejšia.
Na driapačkách sa tradične rozprávali strašidelné príbehy o strigách, umrlcoch,
mátohách a čertoch. Príbehy sa predeľovali piesňami a všakovakými
prekáračkami. V našom prípade sme boli zaujatí prácou, až kým neprišla
najstaršia obyvateľka pani Anička. Tá nás rozospievala a prispela k dobrej
nálade. Pripravili sem si aj tradičné pochúťky. Na desiatu sa servírovali uvarené
celé kukuričné zrná poliate cukrovou vodou a posypané mletým makom. Na
obed nám kuchárky nachystali tradičné fašiangové jedlo - šišky s lekvárom. Na
všetkom sme si výborne pochutnali a strávili sme skutočne výnimočné
predpoludnie.
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Folklórne predstavenie v TILII
Ďalšou peknou akciou v mesiaci február bola návšteva ľudových umelcov z
Kokavy nad Rimavicou. Prišli nás potešiť Pavel Bielčik s priateľom Miroslavom
Moncoľom. Sú známymi a uznávanými výrobcami fujár a píšťaliek. Potešili nás
svojím spevom a hrou na fujare. Mali sme možnosť vidieť a počuť hru na
drumbľu a tiež hru na gajdy. Spoločne sme si s umelcami zanôtili niekoľko
pesničiek typických pre náš región. Všetci sme boli nadmieru spokojní,
zaspomínali sme si na svoje mladšie časy. Dokonca i u pani Júlie, ktorá sa
poznala s pánom Bielčikom osobne už z minulosti, sme na jej mimike mohli
vidieť neskrývanú radosť z opätovného stretnutia, nakoľko má problémy s
verbálnou komunikáciou.

Tíliovské zabíjačkové hody 2018
V pondelok 12.02.2018 pred Popolcovou stredou sme si u nás zorganizovali
zabíjačkové
hody.
Pred samotnou zabíjačkou sme živo diskutovali o tom, ako prebiehali zabíjačky
u nás doma, aké sú najvhodnejšie postupy a ingrediencie na výrobu
zabíjačkových špecialít. Kto mohol, ten pomáhal. Celým zariadením sa šírila
vôňa zabíjačkových špecialít. Na začiatku pán Janko nezabudol pripomenúť, že
každá dobrá zabíjačka sa začína pohárikom hriateho. Tak trochu sme si pripili
aj my, aby sa nám všetko vydarilo. Najviac nám chutili opečené klobásky s
jaternicami, ale nepohrdli sme ani čerstvými oškvarkami...
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Tíliovská akadémia – prednáška z edukačnej včelnice Včelí kRaj
Počas jarných prázdnin nás navštívil pán Mgr. David Turčáni, PhD. z
občianskeho združenia kRaj, ktoré prevádzkuje edukačnú včelnicu v Liešnici.
Urobil nám zaujímavú prednášku o živote včiel a ich úlohe pre človeka aj celú
prírodu. Okrem zaujímavého rozprávania o druhoch medu a ostatných včelích
produktoch ako sú propolis či včelia kašička, nám ukázal aj názorne výrobu
sviečok z včelieho vosku. Pozorne sme ho všetci počúvali a spomínali si na
vlastné skúsenosti z chovu včiel. Pán Turčáni prisľúbil, že na jar nám príde
predviesť stáčanie medu.
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IV.ročník súťaže v prednese v TILII
21. marec je vyhlásený medzinárodnou organizáciou UNESCO za Svetový deň
poézie. Aj my sme si na počesť tohto dňa zorganizovali IV. ročník súťaže v
prednese. Celkovo sa nás do súťaže zapojilo 13. Pripravili sme si rôzne básne
od slovenských autorov. Porotu sme si zvolili taktiež spomedzi nás. V závere
veľmi krásne a odborne vyhodnotila jednotlivé výkony súťažiacich. Tí za
odmenu a odvahu zapojiť sa do súťaže dostali malú pozornosť ako vďaku za
ich
snaženie.
Veríme, že si každý odniesol z tohto poetického dopoludnia príjemný umelecký
zážitok.

Seniori z TILIE na koncerte pani Marcely Laiferovej
Začiatkom apríla sme sa zúčastnili koncertu pani Marcely Laiferovej v Kokave
nad Rimavicou. Veľmi milým gestom bola pomoc známeho moderátora pána
Viršíka pri vystupovaní z auta hneď pri príchode. Mali sme zabezpečené
prémiové miesta na sedenie v prvom rade pre tých z nás, ktorí vyžadujú
bezbariérový prístup. Pani Laiferová nám predviedla skvelé vystúpenie, ktoré
rozihralo žilky v tele viacerých z nás a vyčarilo neskutočný úsmev na perách jej
najväčšieho fanúšika pána Janka pri bozku, ktorým ho poctila počas
prezentovania svojich najznámejších hitov. Veľmi nás potešilo, že sa táto
nestarnúca spevácka hviezda s nami po koncerte odfotila. Nášmu zariadeniu
dokonca darovala svoje najnovšie CD, aby si jej nové piesne mohli v pokoji
vypočuť i tí z nás, ktorí nemali možnosť stráviť tieto nezabudnuteľné chvíľky
naživo spolu s ňou.
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Jarné pesničkové pásmo za sprievodu heligónky v podaní pána Boška
Ďalšou zaujímavou aprílovou akciou bolo vystúpenie nášho stáleho priaznivca
pána Rastislava Boška. Tento všestranný umelec nás tentokrát pobavil hrou na
heligónke a spevom. Známe ľudové pesničky postupne všetkých rozospievali a
niektorých dokonca aj roztancovali. Do tanca sa zapojili aj naši najstarší
obyvatelia - pani Anička a pán Ján. Tóny jeho heligónky a piesní spríjemnili deň
aj našim susedom, keďže tento minikoncert prebiehal na nádvorí zariadenia v
prekrásnom slnečnom jarnom šate našej milovanej Slanej Lehoty.

Pomazánková súťaž v TILII
V máji už bolo konečne pekné počasie a my sme už mohli tráviť čas na našom
dvore. Jedného dňa sme sa rozdelili na 3 súťažné družstvá. Každé družstvo
dostalo ingrediencie a urobilo z nich výbornú pomazánku. Jedna bola
cesnaková, druhá rybacia a ďalšia bryndzová. Pomazánky sa ponatierali na
rožky a len tak sa za nimi zaprášilo. Všetky chutili skvele a dokonca ani porota
nevedela rozhodnúť, ktorá z nich bola najlepšia. Naše seniorky sú neskutočne
šikovné... Žeby ich tajomstvo bolo v tom, že použili svoje tajné domáce recepty?
Mňamiky... mňam... mňam...
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Test chuťovej pamäti v ZpS TILIA
V mesiaci jún sme testovali našu chuťovú pamäť. Nakúpili sme si viac druhov
ovocia, pokrájali na malé kúsky a ochutnávali. Zaviazali sme si oči a našou
úlohou bolo uhádnuť druh ovocia. Táto úloha sa nám však veľmi nedarila. Mali
sme tak trošku problém rozoznať jednotlivé druhy ovocia podľa chuti... Ale to
predsa nevadí, hlavne, že nám chutilo a všetko sme zbaštili...
Dychovkový Anna bál
Naši známi dychovkári z Hnúšte nám už po tretí krát prišli spríjemniť chvíle
peknou muzikou. Na dvore bolo krásne slnečné počasie, naším muzikantom
sme prepožičali slamené klobúky a oni nám potom krásne zahrali. Roztancovali
temer celé osadenstvo a pani Iľočka sa nakoniec nevedela rozlúčiť s pánom
harmonikárom, ktorý jej hral pesničky z Korytárok a spoločne vyspevovali.
Ďakujeme naším milým muzikantom a už teraz sa tešíme na ďalšie vydarené
vystúpenie.
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Príprava gombovcov a lá TILIA
Ďalšou našou spoločnou aktivitou bolo varenie „gombovcov“ – slivkových
knedlí. V toto pekné dopoludnie sme vynechali aj našu pravidelnú rozcvičku,
lebo sme mali obavu, aby sme to všetko doobedu stihli. Nachystali sme všetky
potrebné ingrediencie a pustili sme sa do miesenia, vaľkania a guľkania. Prácu
sme si pekne rozdelili a išlo nám to ako kedysi, keď ešte naše gazdinky vládli
ráznou rukou vo svojich vlastných kuchyniach. Už na desiatu boli slivkové
knedle hotové... Len tak sa po nich zaprášilo... Mňammm....

Jablkové hody v TILII
Tentoraz sme si počas septembrového "babieho leta" zorganizovali jablkové
hody. Okrem pochutnania si na rajbaných jabĺčkach, ktoré sme si sami narajbali,
sme tohtoročnú úrodu využili aj na skrášľovanie našich dám. Podľa receptu sme
si pripravili jablkové pleťové masky a sami na sebe sme sa pobavili, ako sme v
nich vyzerali. Po ich aplikácii sme sa veru divili, ako nám zjemnela pokožka. Bol
to pekne a vtipne strávený spoločný deň...

Jesenná výzdoba TILIE
Peknou aktivitou v tomto mesiaci bola jesenná výzdoba nášho zariadenia.
Spoločnými silami sme si zhotovili dva krásne jesenné stromy. Rozdelili sme sa
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na dve skupiny a každý priložil ruku k dielu. S výsledkom sme boli všetci
spokojní.

Babie leto 2018
Spoločne sme si vychutnávali posledné lúče slniečka a naberali vitamín D počas
nádherných slnečných a teplých októbrových dní na nádvorí. Niektorí radšej
klebetili o príhodách z mladosti pri "Človeče nehnevaj sa!!!" s našou Silviou...

Október - mesiac úcty k starším 2018
Október už tradične patrí skôr narodeným. Prejavov úcty a vďaky tým, ktorí nás
vychovali a postavili na vlastné nohy, však nikdy nie je dosť. Aj tento rok naše
zariadenie navštívili zástupcovia Mestského úradu v Poltári, aby si uctili našich
obyvateľov. Primátor mesta pán Gavalec spolu s prednostom úradu pánom Ing.
Olšiakom sa prihovorili vľúdnym slovom k naším seniorom a pani Pribilincová a
Šálková sa prostredníctvom poézie slovami básnika priblížili témy úcty k
starším. Veľa radosti nám urobili detičky, ktoré si pre nás pripravili milé
predstavenie.
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Dušičkové sviatky v ZpS TILIA
V prvý novembrový deň si pripomíname Sviatok všetkých svätých. Druhého
novembra zase deň Pamiatky zosnulých. Ten je tiež ľudovo nazývaný Dušičky.
Tieto dni sú charakteristické spomienkami na tých, čo už nie sú medzi nami,
návštevami cintorínov, zapaľovaním sviečok na hroboch. My sme si návštevu
cintorína nahradili zapálením sviečky, modlitbou a pospomínali sme si na našich
najbližších.
Vystúpenie detí zo ZŠ Školská 2018
Začiatkom mesiaca november nás boli navštíviť naše milé detičky zo Základnej
školy v Poltári. Chodia k nám už pravidelne a vždy si pre nás pripravia krásny
program, ktorý zvyčajne zavŕšime spoločnou zábavou, spevom a tancom. Takto
sa nám to podarilo aj tentokrát. Ďakujeme detičkám veľmi pekne za pekné
darčeky a milým pani učiteľkám za sprostredkovanie príjemnej atmosféry...

Novembrové aktivity v TILII
Počasie nám už nedovoľuje tráviť čas na dvore a preto si trénujeme našu
motoriku a zručnosť výrobou malých darčekov či rôznych ozdobných predmetov
pre nás i našich blízkych počas každodenných spoločných aktivít. Takto sme si
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vyrábali napr. čaše z farebnej soli. Z času na čas nás prídu navštíviť a trošku si
s nami poklebetiť i členovia Klubu dôchodcov. Koncom mesiaca sme sa už
pustili do výroby vianočných darčekov...

Mikuláš 2018 v našej TILII
Ani sme sa nenazdali a rok ubehol ako voda a my sme znovu v našom zariadení
privítali 6. decembra Mikuláša a jeho pomocníkov. Keďže nám nestihol
napadnúť sneh, prišiel k nám Mikuláš na krásnom červenom invalidnom vozíku.
Tlačili ho naše milé opatrovateľky prezlečené za sobíkov. Každý z nás dostal
čokoládovú sladkosť a kto chcel, povedal básničku alebo pesničku. Páčilo sa
nám, ako si pani Gitka spomenula na básničku pre Mikuláša vo svojom rodnom
jazyku – nemčine.

Prípravy na vianočné sviatky 2018 v TILII
Spoločne sme si v rámci liečenia sa umením vytvorili pekné vianočné pozdravy
pre iné zariadenia sociálnych služieb. Pre svojich najbližších sme si vyrobili
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krásne vianočné darčeky – fotorámiky s našimi podobizňami pri krásne
vyzdobenom vianočnom stromčeku. Spoločne sme robili výzdobu celého
zariadenia.
Svojpomocne sme si tiež pripravili vianočné pečivo podľa nášho výberu. Každý
z nás sa do predvianočných príprav a aktivít zapojil podľa svojich možností.
Zaujímavou tohtoročnou aktivitou bol tíliovský adventný kalendár 2018...

Návšteva detičiek z KC Poltár
Každoročne nám prídu spríjemniť sviatočné dni detičky z blízkych škôl. Tento
rok k nám zavítali detičky z Komunitného centra v Poltári. Pripravili si pre nás
básničky a pesničky a nakoniec sme si spoločne zaspievali Tichú noc.
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Zhodnotenie dopadu sociálnej práce na prijímateľov soc. služieb ZpS
Všetky realizované aktivity boli hodnotené ako zmysluplné a prínosné, každý
prijímateľ sociálnej služby sa v rámci svojich možností zapájal do činností
rôzneho charakteru. Aktivizácia vo forme rozvíjania záujmových činností
pozitívne vplýva jednak na adaptáciu nových obyvateľov zariadenia, ale taktiež
prispieva k zlepšovaniu fyzickej i psychickej kondície, čo prináša ovocie najmä
pri realizácii ďalších terapeutických aktivít a zvyšovaní komfortu, spokojnosti,
sebakoncepcie obyvateľov. Najpozitívnejšie hodnotenou akciou roku 2018 boli
zabíjačkové hody vo fašiangovom období.
Zlepšovanie materiálnych podmienok pre poskytovanie sociálnych
služieb v ZpS
TILIA n.o. sa neustále snaží zlepšovať materiálne podmienky poskytovania
sociálnych a zdravotných služieb. Priebežne sa podľa možností modernizuje
vybavenie zariadenia. Aj v roku 2018 sa nakúpili rôzne elektrické spotrebiče,
technické zariadenia a rôzne interiérové vybavenie priestorov zariadenia.
Finančné prostriedky z podielu 2% dane z príjmov vo výške 1 520, 79 € sa
využili na úhradu nákupu postele, stolíka, matraca, kuchynského riadu,
tyčového mixéra a čiastočnú úhradu sedacej súpravy. V minulosti boli
zabezpečené aj iné pomôcky na prácu s prijímateľmi sociálnych služieb ako
napr. smart TV s možnosťou pripojenia na internet a v rámci digitalizácie
dokumentácie boli obstarané miniterminály pre prácu s informačným systémom
na zaznamenávanie realizovaných činností. Neodmysliteľným pre poskytovanie
služieb je aj 9-miestne špeciálne upravené vozidlo vďaka získanej dotácii na
podporu rozvoja sociálnych služieb MPSVaR SR, pretože aj naďalej prispieva
k zlepšovaniu podmienok poskytovania sociálnych služieb v ZpS najmä pri
organizovaní spoločných výletov do okolia s cieľom kultúrneho a duchovného
vyžitia.
Realizované opatrenia v prospech klientov ZpS
Domov sociálnych služieb TILIA sa od 1.januára 2015 pretransformoval na
Zariadenie pre seniorov TILIA s kapacitou 26 prijímateľov sociálnych služieb.
Je aj naďalej zariadením rodinného typu.
V roku 2017 sme uzavreli dohodu s UPSVaR Lučenec o poskytnutí finančného
príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných
zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre uchádzačov
o zamestnanie v rámci národného projektu „Cesta na trh práce2“-Opatrenia č.
2 podľa § 54 ods. 1 písm. a/ zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a
o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov pre
subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť a vytvorili sme 1 pracovné miesto
na obdobie 12 mesiacov. Tým sa zabezpečila pomoc pri každodennej
starostlivosti o seniorov a pri individuálnom rozvoji osobnosti jednotlivca. Zo
strany obyvateľov bola táto činnosť hodnotená veľmi pozitívne, boli nadviazané
nové priateľstvá, ktoré obohatili aj ich duchovný život.
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Štruktúra zamestnancov ZpS
K 31.12.2018 pracovalo v zariadení 22 zamestnancov (prepočítané na
pracovné úväzky 21,5) - z toho 5 na úseku prevádzky a 17 na zdravotnosociálnom úseku a úseku sociálnej práce. Priamej práci s prijímateľmi
sociálnych služieb sa venujú 2 sociálni pracovníci a sociálny terapeut.
Priemerný počet prijímateľov sociálnych služieb na 1 zamestnanca je 1,18.
V ZpS pracuje 12,5 odborných pracovníkov, pričom priemerný počet
prijímateľov na 1 odborného pracovníka činí 2,08.
Všetci zamestnanci zariadenia sú kvalifikovaní vzhľadom k vykonávanej práci.

Riaditeľka ZpS
/kumul.fcia so
soc.pracov./
Ekonomickoprevádzkový
úsek
Ekonómkaúčtovníčka,
personalistka

Správca,
zásobovač

Zdravotnosociálny úsek

Úsek sociálnej
práce

Zdravotná sestra

Sociálna
pracovníčka

Vedúca kuchyne

Opatrovateľka 9

Sociálny
terapeut-0,5

Kuchárka -2

Pomocný
pracovník v
soc.sl. - 4

Vzdelávanie zamestnancov v roku 2018
V roku 2018 sa zúčastnili vzdelávania 7 pracovníci. Vzdelávanie sa zameralo
na starostlivosť a prístupy k prijímateľom sociálnych služieb s Alzheimerovou
chorobou, zdravotnícke činnosti a ošetrovanie rán u geriatrických pacientov,
novelu zákona o sociálnych službách, postupy účtovania v neziskovej
organizácii, ochranu osobných údajov a dodržiavanie ľudských práv a slobôd v
zariadeniach sociálnych služieb. Okrem toho bolo v zariadení realizovaných 7
externých supervíznych stretnutí, z toho tri skupinové a štyri individuálne
supervízie. Okrem nich sa pravidelne konali interné supervízie pracovníkov,
dobrovoľníkov a novoprijímaných pracovníkov.
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Vízia poskytovania sociálnej a zdravotnej starostlivosti v ZpS
Snahou všetkých zamestnancov a vedenia neziskovej organizácie TILIA je
poskytnúť v Zariadení pre seniorov rozvoj osobnosti podľa stupňa odkázanosti
s možnosťou vlastnej sebarealizácie a sociálnej integrácie. Vytváraním
príjemného a inšpirujúceho prostredia, užitočnými a zaujímavými činnosťami
chce hodnotne naplniť ich pobyt a podporovať ich samostatnosť a tvorivosť.
Neustále sa zvyšujúci dopyt po poskytovaní sociálnych služieb priviedol vedenie
organizácie k myšlienke nového projektu. V roku 2018 organizácia vypracovala
a podala zámer a spracúvala podklady k žiadosti o nenávratný finančný
príspevok z fondov EÚ s cieľom vybudovania zariadenia pre seniorov
komunitného charakteru pre 12 prijímateľov v nevyužitej budove nachádzajúcej
sa v blízkosti súčasného zariadenia, ktorú získala organizácia darom od
fyzických osôb. V blízkej budúcnosti taktiež hodlá pokračovať v spolupráci s
ÚPSVaR pri zabezpečovaní činnosti dobrovoľníckej služby, zamestnávaní
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a v drobných investíciách pri
úprave interiéru i exteriéru zariadenia v súlade s vytýčenými cieľmi.

B. Opatrovateľská služba
V roku 2018 bola poskytovaná opatrovateľská služba 1 prijímateľke sociálnej
služby v okrese Poltár a to formou využitia práce dobrovoľníčky – opatrovateľky,
ktorá u nej odpracovala 50 hodín.

C. Prepravná služba
Prepravnú službu využilo v roku 2018 spolu 74 prijímateľov sociálnej služby.
Celkový počet km v rámci prepravnej služby predstavoval 1 595 km. Realizácia
tejto služby bola zabezpečovaná prácou dobrovoľníka.

D. Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
Okrem sociálnych služieb poskytovala TILIA nezisková organizácia zdravotnú
starostlivosť Agentúrou domácej ošetrovateľskej starostlivosti v regióne okresov
Poltár a Revúca, ktorú vykonával odborný ošetrovateľský personál a riaditeľka
TILIA n.o. ako odborný garant, koordinátor tejto činnosti i výkonný pracovník
zároveň. Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti zabezpečovali 3 zdravotné
sestry. V roku 2018 vykonali dokopy 5 852 návštev v domácom prostredí u 129
pacientov, z toho 109 pacientov bolo vo veku nad 61 rokov.

E. Vzdelávacia činnosť – kurzy opatrovania
V priebehu roka 2018 boli organizované Kurzy opatrovania, ktoré majú
akreditáciu MPSVaR SR v rozsahu 225 hodín. Všetky kurzy boli realizované pre
samoplatcov, pričom teoretická časť výučby vždy prebiehala v prenajatých
učebných priestoroch v Poltári na Železničnej ulici č.2 a praktická časť kurzu
bola uskutočňovaná vo vlastnom Zariadení pre seniorov TILIA. Kurz
opatrovania úspešne absolvovalo 25 absolventov. Vzdelávacia činnosť bola
zabezpečená internými zamestnancami organizácie ako aj externými lektormi.
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Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej
obsiahnutých
Účtovná jednotka účtuje v sústave podvojného účtovníctva v súlade s
ustanoveniami zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov a v súlade s Opatrením MF SR z 19.03.2018 č. MF/13135/2018-74,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií SR z 14.11.2007 č.
MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania
a účtovnej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú zriadené alebo založené
na účel podnikania v znení neskorších predpisov. Účtovná závierka bola
zostavená v súlade s Opatrením MF SR z 30.októbra 2013 č. MF/17616/201374, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a obsahovom vymedzení
položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto ukladania
individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy pre účtovné jednotky účtujúce
v sústave podvojného účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na
účely podnikania.
Ročná účtovná závierka /súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky/ je prílohou
výročnej správy. Ročnú účtovnú závierku overovala Ing. Janka Tuschlová,
audítorka SKAU licencia č.497.
Prehľad o výnosoch a nákladoch organizácie
Prehľad rozsahu výnosov v členení podľa zdrojov
V roku 2018 dosiahla účtovná jednotka zo všetkých svojich činností
výnosy vo výške 385 721 €.
Tržby za poskytované služby boli dosiahnuté vo výške
z toho:
- ošetrovateľská služba - ADOS
- služby Zariadenia pre seniorov
- za poskytnutú stravu
- prepravná služba - doplnkové služby
- opatrovateľská služba
Iné výnosy
- poistné plnenie a vrátené poistné z minulých rokov
Dotácie na činnosť boli prijaté vo výške
z toho:
- príspevok MPSVaR pre neverejných poskytovateľov
- príspevok ÚPSVaR na podporu vytvárania pracovných miest
Do výnosov boli rozpustené v časovej a vecnej súvislosti
dotácie poskytnuté v predchádzajúcich obdobiach na
obstaranie dlhodobého hmotného majetku vo výške
z toho: - na rekonštrukciu budovy ZPS vo výške

228 872 €
55 726 €
165 307 €
7 302 €
399 €
138 €
5 474 €
146 939 €
139 374 €
7 565 €

2 915 €
2 915 €
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Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane

1 521 €

Na svoju činnosť vynaložila organizácia v účtovnom období celkom
náklady vo výške 422 480 €.
Na spotrebu materiálu boli vynaložené náklady vo výške 64 582 €, z toho na
potraviny 26 135 €, na obstaranie majetku, ktorý nebol zaradený do dlhodobého
majetku v sume 10 106 €, na odbornú literatúru v sume 477 €, na zdravotný a
pracovný materiál náklady vo výške 2 044 €, na kuchynské potreby vo výške
315 €, čistiace potreby vo výške 3 541 €, kancelárske potreby 466 € , ostatný
materiál v sume 12 164, PHL vo výške 9 334 €.
Na dodávky energií /elektrická energia, voda, plyn/ boli vynaložené náklady vo
výške 11 009 €. Materiálové náklady predstavovali spolu výšku 75 591 €, čo je
z celkových nákladov 18 %.
Na opravy majetku boli vynaložené náklady vo výške 7 987 € a na cestovné
190 €.
Na dodávky externých služieb boli vynaložené náklady vo výške 29 422 €,
z toho najmä: na nájomné priestorov 12 699 €, softvér a aktualizácie 2 446 €,
zdravotnícku starostlivosť 1 560 €, výkony spojov /poštovné, telefónne poplatky/
3 000 €, audit účtovnej závierky a výročnej správy 966 €, revízie 1 111 €.
Najvýznamnejšiu zložku nákladov činili osobné náklady vo výške 283 108 €,
z toho:
- mzdové náklady
207 402 €
- zákonné sociálne a zdravotné poistenie
69 232 €
- zákonné sociálne náklady
6 449 €
- ostatné sociálne náklady
25 €
Prepočítaný počet pracovníkov za rok 2018 bol 23 osôb. Na každého
prepočítaného pracovníka boli vynaložené mesačne priemerné osobné náklady
vo výške 1 025,75 €, priemerný mesačný zárobok činil 751,45 €.
Z poskytnutej pôžičky a leasingu boli zaúčtované úroky v roku 2018 vo výške
1 075 €. Náklady na miestne dane /daň z nehnuteľností, ostatné dane a
poplatky/ a kolky predstavovali čiastku 970 €. Bola odpísaná pohľadávka vo
výške 1 042 €. Iné ostatné náklady (bankové poplatky, poistenie) boli v sume
3 332 €. Odpisy dlhodobého hmotného majetku za rok 2018 boli zaúčtované vo
výške 19 517 €. Členské príspevky záujmovým združeniam boli poskytnuté vo
výške 246 €.
TILIA nezisková organizácia nie je založená za účelom dosahovania zisku a
v účtovnom období 2018 dosiahla výsledok hospodárenia – stratu vo výške
36 759 €.
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Prehľad výnosov, nákladov a výsledku hospodárenia podľa činností v €:
Ukazovateľ
Výnosy
Náklady
Výsledok
hospodárenia
ZPS
329 192
387 808
-58 616
Opatrovateľská služba
Prepravná služba
ADOS
Vzdelávacia činnosťkurzy opatrovania
Spolu:

138
399
55 992

138
427
31 059
3 048

0
-28
24 933
- 3 048

385 721

422 480

-36 759

Stav a pohyb majetku a záväzkov organizácie
Majetok organizácie v netto hodnote, t. j. v hodnote zníženej o oprávky
k odpisovanému majetku bol k 31.12.2018 vykázaný vo výške 233 598 €.
Neobežný majetok tvorí z celkového majetku
z toho: pozemky
stavby
prístroje, zariadenia, inventár
dopravné prostriedky

208 574 €, čo je 89,3 %.
4 467 €
187 605 €
8 949 €
7 553 €

Obežný majetok tvorí z celkového majetku
z toho: zásoby
krátkodobé pohľadávky
finančné účty
dlhodobé pohľadávky
Časové rozlíšenie aktív /náklady bud. období/

23 359 €, čo je 10 %
723 €
11 516 €
6 945 €
4 175 €
1 665 €, čo je 0,7 %

Majetok organizácie vo výške 233 598 € je krytý vlastnými zdrojmi vo výške
76 429 €, čo predstavuje 32,7 % a cudzími zdrojmi včítane časového rozlíšenia
vo výške 157 169 €, čo je 67,3 %.
Vlastné zdroje krytia majetku sú:
základné imanie
nevysporiadaný výsledok hosp. minul. rokov
výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Cudzie zdroje sú vykázané v tomto zložení:
rezervy
dlhodobé záväzky
krátkodobé záväzky
časové rozlíšenie /výnosy budúcich obd./

5 462 €
107 726 €
-36 759 €
3 618 €
33 513 €
36 745 €
83 293 €
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Nezisková organizácia zostavila pre rok 2018 plán nákladov a výnosov
podľa druhu. Plnenie plánu je uvedené v nižšie uvedenej tabuľke (v €):
Plán
Skutočnosť
%
Plán
2018
2018
plnenia
2019
VÝNOSY
374 809
385 721
102,9 420 241
z toho:

platby od klientov
príspevky podielu zaplat. dane
dotácia MPSVaR
príspevok z ÚPSVaR LC
rozpustenie VBO na DHM
ADOS-ošetrovateľská služba
príjmy zo služieb-strava
jazykové kurzy
kreditné úroky

161 000
1 500
139 374
6 800
2 915
50 000
7 000
5 000

165 307
1 521
139 374
7 565
2 915
55 726
7 302
0

102,6
101,4
100,0
111,2
100,0
111,4
104,3
0

184 200
1 800
156 096
5 540
2 915
58 000
8 000
2 150

príjmy za doplnkové služby
za opatrovateľskú službu
ostatné výnosy

300
120
800
404 698

399
138
5 474
422 480

133,0
115,0
684,2
104,4

400
140
1 000
451 800

61 000

64 582

105,8

64 000

12 000
4 000
200
11 000
3 000
10 000

11 009
7 986
190
12 699
2 446
14 278

91,7
199,6
95,0
115,4
81,5
142,8

12 000
6 000
200
12 700
2 500
14 000

100

0

0

100

203 000
70 000

207 402
69 232

102,2
98,9

230 000
78 900

5 500
100
1 000
1 420
0
2 828
250

6 449
25
970
1 075
1 042
3 332
246

117,3
25,0
97,0
75,7
0
117,8
98,4

6 500
100
1 050
1 000
0
3 000
250

19 500
-29 889

19 517
-36 759

100,0
123,0

19 500
-31 559

NÁKLADY
z toho:

spotreba materiálu
/potraviny, zdrav.materiál, čist.prostr.
kancelársky a ostat. mat./

spotreba energií
opravy a udržiavanie
cestovné náhrady
nájomné
softvér
ostatné služby /telefón, poštovné,
revízie, lekár./

náklady na reprezentáciu
pokuty a penále
mzdové náklady
zákonné sociálne poistenie
zákonné sociálne náklady
ostatné sociálne náklady
dane a poplatky
úroky
odpísanie pohľadávky
iné, ostatné náklady
poskytnuté príspevky iným
účtovným jednotkám
odpisy DHM
Výsledok hospodárenia
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Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za účtovné obdobie za
obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018
Výsledok hospodárenia – strata
Prevod na nevysporiadaný výsledok hospodárenia
minulých rokov

36 759,40 €
36 759,40 €

Celkové ekonomicky oprávnené náklady podľa rozpočtovej klasifikácie:
610 Mzdy, platy a ost. osob. vyrovnania
180 382,15 €
620 Poistné a prís. zamestnávateľa
59 755,51 €
631 Cestovné výdavky
127,00 €
632 Energia, voda a komunikácie
13 432,06 €
633 Materiál
57 005,21 €
634 Dopravné
10 415,68 €
635 Rutin.a štand. údržba spolu:
2 943,70 €
636 Nájomné za prenájom spolu:
10 798,00 €
637 Ostatné tovary a služby spolu:
16 173,48 €
640 Bežné transfery /PN/
358,47 €
351 391,26 €
odpisy DHIM
19 516,96 €
CELKOM
370 908,22 €

Prehľad o ekonomicky oprávnených nákladov (ďalej len „EON“ ) vynaložených
(v € ) podľa činností: zariadenie pre seniorov, prepravná služba a opatrovateľská
služba je uvedený v nasledujúcich tabuľkách.
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Zariadenie pre seniorov
EON za rok 2018 v štruktúre položiek nákladov podľa § 72 ods. 5
Zákona o sociálnych službách
Názov položky/podpoložky
Výška EON
spolu v €
a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške,
180 382,15
ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných
vyrovnaní podľa osobitného predpisu
b) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na
59 755,51
sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné
dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v
rozsahu určenom podľa písmena a)
c) tuzemské cestovné náhrady
127,00
d) výdavky na energie, vodu a komunikácie
13 432,06
e) výdavky na materiál okrem reprezentačného
57 005,21
vybavenia nových interiérov
f)
Dopravné
10 415,68
g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu
2 943,70
okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí
a riešenia havarijných stavov
h) nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci
10 798,00
okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych
strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a
materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného,
za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú
do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu
alebo porovnateľné veci
i)
výdavky na služby
16 173,48

j)
k)

výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového,
odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri
dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku
podľa účtovných predpisov
SPOLU /výška uhradených EON/
( a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k))

358,47
19 516,96
370 908,22
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Prepravná služba
EON za rok 2018 v štruktúre položiek nákladov podľa § 72 ods. 5 Zákona
o sociálnych službách
Názov položky/podpoložky
Výška EON spolu
v€
a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške,
0,00
ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných
vyrovnaní podľa osobitného predpisu
b) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na
0,00
sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné
dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v
rozsahu určenom podľa písmena a)
c) tuzemské cestovné náhrady
0,00
d) výdavky na energie, vodu a komunikácie
0,00
e)
f)
g)
h)

i)
j)
k)

výdavky na materiál okrem reprezentačného
vybavenia nových interiérov
Dopravné
výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu
okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí
a riešenia havarijných stavov
nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci
okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych
strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a
materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného,
za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú
do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu
alebo porovnateľné veci
výdavky na služby
výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového,
odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri
dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku
podľa účtovných predpisov
SPOLU /výška uhradených EON/
( a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k))

0,00
426,72
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
426,72
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Opatrovateľská služba
EON za rok 2018 v štruktúre položiek nákladov podľa § 72 ods. 5 Zákona
o sociálnych službách
Názov položky/podpoložky
Výška EON
spolu v €
a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške,
0,00
ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných
vyrovnaní podľa osobitného predpisu
b)

0,00

c)

poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na
sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné
dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v
rozsahu určenom podľa písmena a)
tuzemské cestovné náhrady

d)

výdavky na energie, vodu a komunikácie

0,00

e)

výdavky na materiál okrem
vybavenia nových interiérov

reprezentačného

0,00

f)
g)

Dopravné
výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu
okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí
a riešenia havarijných stavov
nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci
okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych
strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a
materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného,
za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú
do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu
alebo porovnateľné veci
výdavky na služby
výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového,
odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri
dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku
podľa účtovných predpisov
SPOLU /výška uhradených EON/
( a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k))

0,00
0,00

h)

i)
j)
k)

0,00

0,00

138,00
0,00
0,00
138,00
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Celkové ekonomicky oprávnené náklady poskytovanej sociálnej služby
v Zariadení pre seniorov za rok 2018 predstavovali sumu 370 908,22 €.
Na jedného prijímateľa sociálnej služby boli vynaložené EON vo výške
14 265,70 € za kalendárny rok 2018.
Priemerná výška EON vynaložená mesačne na jedného prijímateľa predstavuje
sumu 1 188,80 €.
V roku 2018 vzrástla priemerná výška EON oproti roku 2017 o 258,49 € na
prijímateľa sociálnej služby v ZpS.
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018 predstavovali u prepravnej služby
celkom 426,72 € (5,85 € na jedného prijímateľa za rok) a u opatrovateľskej
služby 138,00 €. Priemerné EON na 1km v prepravnej službe činia 0,27 € a na
1 hod. opatrovateľskej služby 2,759 €.
Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie:
V roku 2018 pracovala Správna rada v nasledovnom zložení:
Juraj Lakota, predseda správnej rady
Milan Sisik, člen správnej rady
Elena Sisiková, členka správnej rady.
Členovia dozornej rady sú: Ján Lakota, Regaip Dalaslan, Mária Kelementová
Ďalšie údaje:
Správnou radou neboli určené ďalšie údaje.

V Poltári 11.04.2019

Mgr. Ľubica Lakotová, riaditeľka
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