Výročná správa rok 2015
Barborka n.o., Špitálska 1, 048 01 Rožňava

Strana 1 z 17

Výročná správa neziskovej organizácie
Barborka n. o.
2015

Rožňava, február 2016

Telefón
Riaditeľ +421 58 7771 266
Klienti chodba + 421 58 7771 572
e mail: barborkano@gmail.com

Bankové spojenie

IČO/ DIČ

0512309247/ 0900

35583339/ 2022690450

www.barborkano.sk

Výročná správa neziskovej organizácie rok 2015
Barborka n.o., Špitálska 1, 048 01 Rožňava

Strana 2 z 17

Obsah................................................................. .....2
Úvod............................................................... .........3
Ciele
Strategické ciele
Ciele na rok 2015
Realizačný tím
Organizačná štruktúra
Rozdelenie pracovníkov podľa odbornosti

Činnosť Barborka n. o. v roku 2015..........................5
Vzdelávanie pracovníkov a prehlbovanie kvalifikácie
Aktivity a rozsah poskytovaných služieb ...............................7
Ciele na rok 2016.............................................................. 10

Ročná účtovná závierka ............................. .............11
Partneri..................................................................16
Záver........................................ ..............................17

2

Výročná správa neziskovej organizácie rok 2015
Barborka n.o., Špitálska 1, 048 01 Rožňava

Strana 3 z 17

1. Úvod
Barborka nezisková organizácia zaregistrovaná dňa 23.09.2008 na Obvodnom úrade
v Košiciach, oddelení všeobecnej vnútornej správy v registri neziskových organizácií
poskytujúcich všeobecne prospešné služby pod č. OVVS/22/2008. IČO:35583339, DIČ:
2022690450 so sídlom: 04801 Rožňava, Špitálska 1, telefón : 058/77 71 266, 058/77 71 572,
email: barborkano@gmail.com, www.barborkano.sk.
Zriaďovateľ NsP sv. Barbory Rožňava a.s. Špitálska 1, 048 01 Rožňava
Poskytované sociálne služby v zariadení podporovaného bývania- zápis do registra
poskytovateľov sociálnych služieb Košického samosprávneho kraja dňa 01.12.2009 pod č.
74/2009- OSV. V januári 2011 registrácia rozšírenia poskytovania sociálnej služby o domov
sociálnych služieb. Kapacita zariadenia 21 klientov.
.

Náš cieľ
Sprevádzať ľudí so špecifickými potrebami životom tak, by mohli dôstojne žiť integrovaní v
spoločnosti podľa svojich potrieb, prianí a možností

Strategické ciele
 Poskytovať sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.
 Posilňovať samostatnosť, nezávislosť a podporovať sebestačnosť prijímateľa
sociálnych služieb..
 Pomáhať prijímateľovi sociálnych služieb pri zaistení jeho základných potrieb, ktoré
nie je schopný si zaistiť resp. zaistí si ich pod dohľadom.
 Zaisťovať komplex služieb podľa individuálnych potrieb prijímateľa sociálnych
služieb.
 Pomáhať im pri riešení ich sociálnych problémov tak, aby dokázali mobilizáciou
svojich možností a schopností tieto problémy riešiť a predchádzať im za pomoci
mobilizácie vnútorných a vonkajších zdrojov jeho prirodzeného prostredia.
 Umožniť im začleniť sa do bežného života v prirodzenom prostredí spoločnosti
vrátane možnosti uplatniť sa na trhu práce.
 Maximálne podporovať ich samostatnosť, individuálny rozvoj, nezávislosť a
poskytovať podporu iba v oblastiach, ktoré vlastnými silami nezvládajú.

Ciele na rok 2015
 Zvýšenie kvality života PSS s dôrazom na potrebu sebarealizácie každého jedinca.
 Vytvorenie oddychovej zóny v rámci projektu „Aktívni a užitoční“
 Vybudovanie okrasnej záhrady v rámci projektu „Pokým vládzeme urobme radosť“
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Realizačný tím
Štatutárny zástupca: PhDr. Ivana Antalová, riadi činnosť Barborka n. o. v súlade so
zriaďovacou listinou, zodpovedá za činnosť zriaďovateľovi.
Predseda správnej rady: MUDr. Jana Grešková, zloženie správnej a dozornej rady zostáva
rovnaké.

Organizačná štruktúra zariadenia
Riaditeľka: PhDr. Ivana Antalová
Zástupca riaditeľa ergoterapeut: Bošelová Darina
Počet zamestnancov na trvalý pracovný pomer: 8
Z toho odborný : 8
Počet zamestnancov na dohodu: 1 technik BOZP a PO a 1 ergoterapeut

Rozdelenie pracovníkov podľa odbornosti
Magister sociálnej práce 2
Opatrovateľka- 5
Sociálny inštruktor-1
Percentuálny podiel odborných zamestnancov Barborka n. o. na celkovom počte
zamestnancov 100%. Aktivity v domove sociálnych služieb sú realizované aj zamestnancami
zariadenia podporovaného bývania (počet zamestnancov v domove sociálnych služieb 2,5 z
toho 1 sociálny pracovník, 1opatrovateľka, 0,5 úväzku sociálny inštruktor.) v nepretržitej
prevádzke pracujú 4 zamestnanci, v jednozmennej 4 zamestnanci. Každý PSS má svojho
sociálneho pracovníka a opatrovateľku, pozná zodpovedných pracovníkov pre pracovnú
a záujmovú činnosť. Prijímatelia sociálnej služby zariadenia podporovaného bývania sa
zapájajú do aktivít v domove sociálnych služieb, skupinové aktivity realizujeme spoločne.
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2. Činnosť Barborka n. o. v roku 2015
ÚPSVaR Rožňava
Dohoda č. 15/43/52a/17na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej činnosti
od 01.04.2015 do 30.09.2015 v pozícii asistent v zariadení sociálnych služieb. Dobrovoľníci
vyvíjali aktivity s PSS, pomáhali pri realizácii a naplňovaní cieľov podľa individuálnych
plánov pod dohľadom kmeňových zamestnancov a pod supervíziou riaditeľky. S ich
činnosťou a prístupom boli spokojní i PSS, s jednou znevýhodnenou uchádzačkou
o zamestnanie sme po skončení dobrovoľníckej činnosti uzatvorili dohodu o vykonaní
činnosti na pozícii ergoterapeut od 01.10.2015 do 31.12.2015.
Dohoda č.15/43/52a/48 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej činnosti
od 1.7.2015 do 31.12.2015 vykonávali dobrovoľnícku činnosť dvaja znevýhodnení uchádzači
o zamestnanie v pozícii sociálny pracovník. Vykonávali odborné činnosti sociálneho
pracovníka, osvedčili sa, boli prínosom pre skvalitnenie služieb, po ukončení dobrovoľníckej
činnosti plánujeme uzatvoriť s nimi trvalý pracovný pomer od 01.01.2016.
Aktivity zamerané na zamestnancov v rámci celoživotného vzdelávania organizované
v spolupráci s inými subjektmi. Máme vypracovaný plán supervízie, realizujeme individuálnu
a skupinovú supervíziu. Zamestnanci sa zúčastňujú školení zameraných na činnosti s PSS,
ktoré realizuje Košický samosprávny kraj, iní poskytovatelia sociálnych služieb, akreditované
subjekty vzdelávania.
Vzdelávanie pracovníkov a prehlbovanie kvalifikácie
V roku 2015 v rámci prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov sme sa zamerali na komunikačné
techniky, zvládanie agresívneho klienta. Každý zamestnanec sa zúčastnil minimálne jedného
školenia, všetkých vzdelávacích aktivít sa zúčastnili traja zamestnanci.
Mgr. Martin Antal absolvoval v rámci projektu spolufinancovaného zo zdrojov EÚ, CVANO:
„Lektor ďalšieho vzdelávania“ získal osvedčenie o absolvovaní MVP a absolvoval skúšku na
Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky na výkon funkcie zodpovednej osoby
podľa §24 ods.5 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Darina Bošelová absolvovala odborné preškolenie zákona č.395/2002 Z. z. o archívoch
a registratúrach organizovaný Asociáciou správcov registratúry so sídlom v Novákoch.
Účasť na seminároch s pasívnou účasťou:
Organizátor a odborný garant podujatia: územná sekcia zdravotníckych pracovníkov
nelekárskych odborov SSSaPA a SSLAZ o.z. SLS v Rožňave, Slovenskej spoločnosti sestier
a pôrodných asistentiek, Slovenskej spoločnosti laborantov a asistentov v zdravotníctve,
organizačných zložiek Slovenskej lekárskej spoločnosti, okresná úroveň: máj 2015, asistentky
v zariadení sociálnych služieb.
Deň ošetrovateľstva, organizátor Stredná zdravotnícka škola Rožňava, Slovenská komora sestier
a pôrodných asistentiek, máj 2015.
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Aktivity a rozsah poskytovaných v zariadení podporovaného bývania a domove sociálnych
služieb
Počet prijímateľov sociálnych služieb (ďalej budem uvádzať PSS) ku 31.12.2015, v zariadení
podporovaného bývania 15 PSS v domove sociálnych služieb 6 PSS. Z toho ženy 4, muži 17.
Invalidný dôchodok (ID)poberajú 15 PSS, starobný dôchodok 2 PSS a dávku v hmotnej núdzi
(DHN) 2 PSS, 2 PSS poberajú ID aj DHN. Nikto nie je zapojení do pracovného procesu. Siedmi
sú zbavení spôsobilosti na právne úkony. Vekový priemer klientov v zariadení podporovaného
bývania je 51 rokov, v domove sociálnych služieb 56 rokov.
K skvalitneniu poskytovaných služieb, zvýšeniu komfortu PSS prispelo aj zakúpenie 16 ks
polohovateľných postelí s antidekubitnými matracmi a pomôckami pre imobilných prijímateľov
sociálnych služieb. Postele s prídavnými zariadeniami a pomôcky k manipulácii s imobilným
klientom ( vozík, výťah - zdvihák do vane) boli zakúpené po schválení správnou radou
z vytvoreného zisku z roku 2014.
Pri poskytovaní služieb kladieme dôraz na holistický, multidisciplinárny prístup, tímovú prácu.
Chceme pre prijímateľov nenásilnou formou vytvárať nové možnosti pre aktívne spoločenské
uplatnenie v živote, sebarealizáciu prostredníctvom cieľavedomého ovplyvňovania a
organizácie spôsobu odpočinku, rekreácie a zábavy, dobrovoľného vzdelávania a záujmových
činností. Rozvrhy činností jednotlivých dní v týždni tvoria týždenný harmonogram, ktorý
vychádza z ročného plánu. Hlavný dôraz kladieme na rozvoj PSS podľa jeho potrieb,
zdravotných možností a schopností.
Odborné činnosti: sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej
fyzickej osoby, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, sociálna
rehabilitácia, pracovná terapia.
Obslužné činnosti: ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne
a šatstva.
Pohyb v priebehu roka 2 PSS boli posúdení na odkázanosť na sociálnu službu zo stupňa III. na
stupeň VI.. V zariadení podporovaného bývania v priebehu roka 2015 3 PSS ukončili
poskytovanie sociálnej služby dohodou. V poradovníku čakateľov na sociálnu službu
v zariadení podporovaného bývania máme v evidencii 2 ženy a 1 muža. V poradovníku
čakateľov na sociálnu službu v domove sociálnych služieb 1 muž. Ostaní vedení v evidencii
vyradení v priebehu roku 2015 z poradovníka na základe ich žiadosti KSK o zmenu
poskytovateľa.
Sociálna odkázanosť: pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov uvedených
v prílohe č. 4 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách. Stupeň II. 4 PSS, stupeň III. 3 PSS,
stupeň IV. 2 PSS, stupeň VI. 2 PSS. Dohľad v zariadení podporovaného bývania je
usmerňovanie a monitorovanie PSS pri zabezpečovaní seba obslužných úkonov, úkonov
starostlivosti o svoju domácnosť v rámci zariadenia a základných sociálnych aktivít podľa už
citovanej prílohy č.4. úhrada PSS v zariadení podporovaného bývania je 2,50 Eur/deň.
V domove sociálnych služieb stupeň odkázanosti VI. 6 PSS poskytujeme pomoc pri
odkázanosti, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, zabezpečujeme
ošetrovateľskú starostlivosť, pracovnú terapiu a záujmovú činnosť. PSS uhrádza v domove
sociálnych služieb 8,50 Eur/deň. Poskytovanie sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie
a odborných činností je pre klientov bezplatné.
Ubytovanie: ubytovanie je poskytované v jedno a dvojposteľových izbách. Kúpeľne a toalety
sú spoločné pre mužov a pre ženy. Priestory sú bezbariérové.
Stravovanie: V zariadení sú vytvorené podmienky na prípravu stravy. Prijímatelia sociálnych
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služieb spoločne tvoria jedálny lístok, nakupujú suroviny i pripravujú jedlá. Dodržiavajú sa
zásady zdravej výživy s prihliadnutím na zdravotný stav a vek prijímateľov sociálnych služieb.
Prijímatelia sociálnych služieb zariadenia podporovaného bývania majú možnosť zakúpenia a
výberu stravy v rámci nadštandardných služieb. Stravovanie domova sociálnych služieb
a zariadenia podporovaného bývania je riešené dodávateľsky z jedálne z NsP sv. Barbory
Rožňava a.s. formou zakúpených stravných lístkov mali možnosť výberu z dvoch druhov jedál.
Pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva: realizujú prijímatelia sociálnych služieb v rámci
sociálnej rehabilitácie. Využívame i služby čistiarní v meste Rožňava.
Sociálna rehabilitácia: je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti,
sebestačnosti fyzickej osoby, rozvojom a nácvikom zručností, alebo aktivizovaním schopností
a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe. Pre každého PSS je vypracovaný individuálny plán,
ktorého realizácia je priebežne vyhodnocovaná PSS a zamestnancami zariadenia.
Barborka n. o. zariadenie podporovaného bývania a domov sociálnych služieb podporuje
samostatnosť prijímateľov sociálnych služieb, stimuluje ich k zodpovednosti a k riešeniu
drobných prekážok každodenného života. Pracovníci vyvíjajú pozitívne sociálne roly, zvyšujú
kompetencie PSS, sú pre nich vzorom, v rámci možností hľadajú pre nich uplatnenie
v komunite. Pracovná terapia je uskutočňovaná v zmysle individuálnych plánov, zameriava sa
na osvojenie pracovných návykov a zručností pod odborným vedením. Plán vychádza
z aktuálnych možností a schopností PSS a je orientovaný smerom k najväčšej samostatnosti.
Naším cieľom je priaznivo ovplyvňovať ďalší priebeh ochorenia, predchádzať prejavom
príznakov ochorenia a napomôcť integrácii PSS do spoločnosti formou rehabilitačnej činnosti
a sociálneho poradenstva. Venujeme sa PSS podľa ich potrieb s využitím metód práce
s jednotlivcom a skupinou. V spolupráci s PSS formulujeme ciele a plánujeme účasť
v terapiách, voľno časových programoch alebo pracovných dielňach. Individuálny plán
vymedzuje i minimálnu frekvenciu vyššie spomenutej účasti. Každý PSS pozná svojho
sociálneho pracovníka i svojho asistenta. Činnosti sú zamerané na rozvíjanie jemnej a hrubej
motoriky, sociálnu komunikáciu, zlepšovanie koncentrácie a vytrvalosti. Nácvik pracovných
zručností realizujeme formou domácich prác v kuchynke, práčovni, pri upratovaní ako aj
formou klasických pracovných zručností a návykov. Zároveň sú PSS vedení k udržiavaniu
poriadku v osobných veciach a k udržiavaniu poriadku v zariadení i mimo neho. Sú určené
denné služby, počas ktorých sa PSS striedajú a pomáhajú pri upratovaní, varení, praní,
stolovaní, pri prácach v záhradke a podobne. PSS sú vedení k cieľavedomej, zmysluplnej
pracovnej činnosti, orientujú sa na cielenú prípravu na prácu. Zároveň im možnosť manipulácie
s rôznym materiálom bez ohľadu na výsledok poskytuje terapeutický zážitok, prípadne slúži ako
rehabilitačná aktivita.
Spoločenská miestnosť je upravená na realizované činnosti, vybavená video a audiotechnikou,
počítačom a hudobnými nástrojmi. Využívame alternatívne postupy na podporu a harmonizáciu
zdravia prijímateľov.
Relaxačno rehabilitačná miestnosť je využívaná na už spomínanú kinezioterapiu, muzikoterapiu
a senzorickú terapiu.
Muzikoterapiu využívame na dosiahnutie terapeutických cieľov, na udržanie, zlepšovanie
mentálneho a fyzického zdravia. Senzorická terapia s využitím svetelných efektov,
polohovacích vakov, pozitívne stimuluje zmysly PSS, navodzuje pocity pohody a uvoľnenia,
využite má i terapia svetlom, biolampa, ktorá ma biostimulačný, analgetický a regeneračný
účinok.
Tréningy pamäte sú realizované 3x týždenne, biblioterapia 1x týždenne. Najväčší úspech u PSS
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mala kniha 100 ročný starček. Pracovníci a dobrovoľníci sú zaškolení a činnosti realizujú
skupinovou formou.
Hlavným liečebným prostriedkom arteterapie je výtvarný prejav, ide o kreslenie, maľbu,
modelovanie, alebo inú výtvarnú činnosť. Hlavný dôraz kladieme nie na dokonalosť výsledného
diela prijímateľa sociálnej služby, ale na jeho výpovednú hodnotu, samotný proces tvorby, jeho
vnímanie a prežívanie.
Arteterapia prostredníctvom sebavyjadrenia, rozvíjania tvorivosti, schopnosti komunikovať
podporuje sebauzdravovacie procesy, pôsobí ako prevencia emocionálnych a sociálnych
problémov, umožňuje uvoľnenie a znázornenie vedomých aj nevedomých konfliktov a pocitov.
Z najčastejšie využívaných foriem je kreslenie a maľovanie rôznymi technikami na výkres.
Niektorí PSS si obľúbili maľovanie na sklo, po vyhotovení predlôh a nanesení kontúr sa
obrázok vymaľuje. Po zaschnutí sa obrázok prelakuje a nakoniec pretrie bielou farbou. Tvoria
rozličné koláže, táto aktivita zahŕňa strihanie, kreslenie, maľovanie, lepenie. Prijímatelia si
osvojujú rôzne výtvarné techniky, ako je kresba, maľba, koláž, mozaika, modelovanie, maľba na
sklo, práca so sadrovými odliatkami či servítková technika.
Ergoterapeut vedie prijímateľov sociálnej služby k vykonávaniu individuálnych ručných prác –
háčkovanie, vyšívanie a výroba kobercov. Výroba kobercov zahŕňa tieto činnosti ako je páranie,
strihanie celistvých kusov látky na pásy, na šírku palca podľa predkreslenej čiary, bez
pomocných čiar alebo trhaním na pásy a následné namotávanie do klbka. Vytvárajú koberce,
prehozy, prestierania a tašky. Technikou macramé, s najviac používaným materiálom je
prírodný špagát alebo bavlnená priadza, sa zhotovujú závesy na kvetináče, podložky na hrnce,
prípadne nástenné obrazy, a tzv. „náramky priateľstva“ Kombináciou týchto postupov sa v
dielni zhotovujú vianočné a veľkonočné ozdoby, bábiky a zvieratká a rozličné úžitkové
predmety, napr.: stojany na ceruzky, fotorámiky, drevené rámčeky na stenu, hračky a pod.
Prijímatelia sociálnej služby si osvojujú základné zručnosti z oblasti techniky ručného a
strojového šitia. Vedieme prijímateľov sociálnej služby k získavaniu zručností a samostatností
pri batikovaní, háčkovaní a vyšívaní. Obľúbené je i modelovanie, z vyvaľkaného plátu
modelovacej hmoty sa rôznymi vykrajovačkami vytláčajú miniatúry, aj zo sadry sa robia
svietniky a vianočné ozdoby.
PSS spracovávajú výpletové materiály, osvojujú si zručností a vedomostí z košikárskej oblasti.
Vedieme prijímateľov sociálnej služby k odborným zručnostiam ako je rezanie,
strihanie, viazanie a farbenie, lakovanie a morenie hotového výrobku. Používajú sa k tomu
rôzne moridlá, laky a farby vodou riediteľné a ekologické. Pracovníci sa snažia podporovať
rozvoj tvorivosti PSS a s primeranou pomocou pri zvládnutí jednotlivých pracovných postupov
ich viesť k čo najlepším výsledkom, s ohľadom na kvalitu výrobkov.
Pod odborným vedením sa prijímatelia učia šiť ručne aj na šijacom stroji. Zhotovujú dekoračné
predmety, tašky, masky na karneval, venujú sa aj vyšívaniu a ručnému pleteniu a dekorujú
výrobky, ktoré sú vyrábané v kreatívnej dielni. Nácvik varenia a najmä pečenia sa teší veľkej
obľube. PSS sa učia postupy varenia a pečenia, rozpoznávajú ingrediencie, dodržiavajú
technologický postup, učia sa používať kuchynské spotrebiče. Hotové výrobky servírujú
ostatným PSS, najmä pri príležitosti sviatkov, narodenín a menín PSS.
K dispozícii majú PSS služby kaderníka, manikérky a pedikérky. Skupinové aktivity sú
spoločné pre klientov zariadenia podporovaného bývania i domova sociálnych služieb.
Pohybová terapia ( kinezioterapia) sa realizuje 3x týždenne v rehabilitačno relaxačnej
miestnosti: skupinovou formou ako aktívne cvičenia, individuálne aj denne, ako pasívne
cvičenia, ide najmä o polohovanie korekčné, preventívne, nácvik chôdze , ide hlavne o zlepšenie
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stereotypu chôdze, cvičenie s náradím a s náčiním ako sú : fit lopty, nestabilné plošiny, paličky,
cvičenia zamerané na svalovú disbalanciu. PSS podľa fyzickej kondície zúčastňujú v skupinách
klasickej telesnej výchovy s prvkami liečebnej telesnej výchovy, mladší PSS realizujú kondičné
cvičenia. Aktivita je založená na myšlienke potreby pohybu a na ventilovanie energie
požadovaným smerom, zmiernenie stresu a napätia.
Rehabilitácia je poskytovaná s cieľom maximálnej podpory, zachovania alebo zlepšenia
telesných, duševných, sociálnych, pohybových a pracovných schopností. Sme výučbové
pracovisko pre študentov zdravotníckej školy, 3x týždenne študenti odboru masér Strednej
zdravotníckej školy v Rožňave realizujú mechanoterapiu ako sú klasické masáže, dotykové,
stimulačné, a poklopové masáže.
Úschova cenných vecí: zariadenie prevezme do úschovy cenné veci vrátane vkladných knižiek
a peňažnej hotovosti, ak o to klient alebo zákonný opatrovník požiada. Pri prevzatí sa
vyhotovuje zmluva o úschove cenných vecí.
Záujmová činnosť:
Záujmová činnosť, v rámci voľnej činnosti ponechávame PSS možnosť voľného výberu.
Kultúrna, spoločenská, športová a rekreačná činnosť je realizovaná hlavne za pomoci
dobrovoľníkov. Dobrovoľnícka činnosť je realizovaná aktívnou účasťou študentov humanitných
odborov, fungujeme ako výučbové pracovisko. Počet stálych aktívnych dobrovoľníkov v tomto
roku 92. S pomocou dobrovoľníkov realizujeme voľno časové aktivity. Týždenne 1x v nedeľu
predčítanie Svätého písma, minimálne 3x týždenne vychádzky do prírody. Výlet na hvezdáreň
v Rožňave s odborným výkladom sme realizovali 2x v priebehu roka 2014.
Začiatkom februára sa prijímatelia sociálnej služby zúčastňujú donboscovice v priestoroch
Radnice Rožňava, kde združenie saleziánskej mládeže Domka Rožňava každoročne pripravuje
program nielen pre mládež. Kultúrny program venovaný pamiatke Dona Bosca, jeho životný
príbeh prerozprávaný mládežou s pesničkami, hovoreným slovom, pútavou choreografiou sme
si zo záujmom pozreli, na záver bola malé občerstvenie s koláčikmi, ktoré tiež potešili.
Zúčastňujeme sa na besedách a vernisážach organizovaných Gemerským osvetovým strediskom
a Gemerskou knižnicou v Rožňave:
Vo februári sme boli pozrieť výstavu „Ľudovít Štúr 1815-1856“ a výstavu obrazov mladej
českej výtvarníčky Petry Zavadilovej „Čriepky abstrakcie“
Estetický zážitok pripravili aj pre našich PSS žiaci Základnej umeleckej školy v Ro v Gemerskej
knižnici 16.marca 2015 „Deň ľudovej rozprávky.“
V marci sme sa boli pozrieť na večerné pozorovanie oblohy na hvezdárni v Rožňave.
V apríli sa dvaja PSS- stáli čitatelia a návštevníci Gemerskej knižnice zúčastnili besedy
s Jozefom Banášom o najnovšej knihe Velestúr- v pondelok 13.apríla 2015.
18.mája 2015 sa PSS zúčastnili prednášky Mgr. Eleny Šubjakovej na tému Slovania pozreli si
výstavu „Slovo Slovanov“
27.mája 2015 sme sa zúčastnili 12.ročníka festivalu dramatickej tvorivosti Most úsmevov.
V júni sme boli pozrieť v Gemerskej knižnici výstavu fotografií „ Bane Spiša- opálové
tajomstvá“
Zúčastnili sme sa na Charitánii- charitatívnom koncerte v OKC Rožňava kde sme získali
v tombole vecné dary a najviac potešil televízor od sponzora Samsung. Pre účinkujúcich sme
pripravili výrobky z našej kreatívnej dielne.
Radi zúčastňujeme na koncertoch a podujatiach organizovaných združením saleziánskej
mládeže Domka Rožňava, i na verejných podujatiach mesta Rožňava, kde nie je potrebné platiť
vstupné, alebo je vstupné minimálne.
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V rámci podujatí na Rožňavskom jarmoku 19.09.2015 sme sa boli pozrieť na turnaj tímov
v integrovanej bocci v športovej hale v Rožňave.
V októbri sme v Gemerskom osvetovom stredisku so záujmom pozreli svadbné zvyky a obyčaje
z Rožňavského Bystrého v podaní folklórnej skupiny Bystränky pod názvom „ U nás taká
obyčaj...Bystränská svadba“
V novembri pri príležitosti mesiaca fotografie a 4. Výročia založenia fotoklubu Pix- XL sme
videli výstavu ich fotografií a najviac sa nám páčila výstava „Krásy krasu“
V decembri sme boli pozrieť v Gemerskej knižnici výstavu „Rozprávková krajina“ Vítezslavy
Klimtovej.
V spolupráci so Slovenskou Humanitnou radou a Nadáciou Tesco sme realizovali zbierku
v HM Tesco v čase adventu, Mikulášsku zbierku a Vianočnú zbierku. Za pomoci dobrovoľníkov
sme darcov odmeňovali výrobkami z kreatívnej dielne a z výťažku zbierky podarilo sa nám
zrealizovať v roku 2015 v rámci projektu „Aktívni a užitoční“ posedenie v novovybudovanej
kvetinovej záhrade, vytvoriť chodníky a priestor na bylinkovú a okrasnú záhradku v rámci
projektu „ Pokým vládzeme urobme radosť.“
Za pomoci dobrovoľníkov naďalej realizujeme vzdelávacie aktivity v rámci edukácie dospelých,
1x mesačne. Vzdelávanie je zamerané pre veľký záujem najmä na komunikačné techniky,
aktivity zamerané na uplatnenie sa na trhu práce, príprava na rekvalifikáciu, príprava na
výberové konanie, písanie životopisu a motivačného listu, práca s počítačom. PSS umožňujeme
rozvíjať schopnosti a zručnosti pri práci s počítačom, učia sa manipulovať s myšou, písať vo
worde, precvičovať abecedu, písať text na klávesnici, uložiť a vytlačiť súbor.
Zdravotná a ošetrovateľská starostlivosť: pozostáva z komplexu služieb, ktoré PSS
poskytujú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti: praktický lekár- PSS môžu denne
v dopoludňajších hodinách navštíviť praktického lekára v ambulancii na poliklinickej časti NsP
sv. Barbory Rožňava a.s.. psychiater, lekári jednotlivých špecializačných odborov (neurológ,
internista,urológ, gynekológ, dentista...) v NsP sv. Barbory Rožňava a.s. , ošetrovateľská
starostlivosť zabezpečená prostredníctvom ADOS, neodkladná zdravotná starostlivosť
prostredníctvom RZP a lekárskej pohotovostnej služby.
Sociálne poradenstvo: realizované denne pre PSS zariadenia, 2x týždenne pre širokú verejnosť,
príbuzných klientov aj pre študentov. V tíme pracujú traja sociálny poradcovia, so zameraním
nielen na základné poradenstvo, ale aj špecializované poradenstvo pre vybrané skupiny, ako je
rodinné sociálne poradenstvo, sociálne poradenstvo pre zdravotne ťažko postihnutých, sociálne
poradenstvo pre nezamestnaných.
Ciele na rok 2016



Rekonštrukcia práčovne zariadenia sociálnych služieb, efektívne využívanie priestorov práčovne
a sušiarne na pracovnú terapiu.
Vonkajšie posedenie pri krbe- spoločná práca PSS s dobrovoľníkmi.

 Aromaterapia- aplikácia do praxe.
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3. Ročná účtovná závierka
Hospodárenie neziskovej organizácie a vedenie účtovníctva v roku 2015 sme dali na
schválenie audítorom v súlade s § 33 ods.3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
Výrok audítora k ročnej závierke tvorí prílohu tejto výročnej správy.
Účtovné obdobie 01.01.2015 – 31.12.2015
Finančná správa za rok 2015

Zhodnotenie plnenia príjmov a výdavkov
V tabuľke príjmov je rozpis príjmov zariadenia za príslušný kalendárny rok podľa zdrojov.
Prijatý
finančný
príspevok z
KSK

Tržby z predaja
služieb
od klientov

ZPB

73006,40

37574,37

DSS

52053,45

16772,60

spolu 125059,85

54346,97

v€

príspevok z
UPSVaR
(dobrovoľníc
ka činnosť)

Nadácia
Tesco
(Zbierka)

Peňažné a
vecné
Príspevok
dary a
(vrátka)
príspevky MPSVaR

126,73

637,81

1100,43

45

Úroky
z banko
vých
účtov

Výnos
z použitia
fondu
tvoreného
zo zisku

1,33

6644,76

Celkové príjmy: 187 962,88 EUR
Pre zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb a chod prevádzky zariadenia Barborka
n. o. podľa zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách, bol poskytnutý finančný príspevok
z Košického samosprávneho kraja v celkovej výške 125059,85 €. Z toho na zariadenie
podporovaného bývania vo výške 73006,40 € a na domov sociálnych služieb vo výške
52053,45 €, podľa skutočného počtu FO v zariadení a skutočného stupňa odkázanosti FO.
Záväzky voči Košickému samosprávnemu kraju sme splnili, neevidujeme dlh.
Po vyúčtovaní s MPSVaR za rok 2014 vznikol zariadeniu preplatok vo výške 45,- €, ktorý
zariadeniu MPSVaR vrátilo v roku 2015.
ÚPSVaR refundoval ochranné pracovné oblečenie pre dvoch znevýhodnených uchádzačov
o zamestnanie, ktorý pracovali v zariadení formou dobrovoľníckej činnosti od 1.7.2015 do
31.12.2015 vo výške 126,73 €.
PSS uhradili za poskytnuté sociálne služby a obslužné činnosti spolu 54346,97 €. Z toho
v ZPB 37574,37 € a v DSS 16772,60 €.
Úroky z bankových účtov boli vo výške 1,33 €.
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Z vianočnej zbierky Nadácie Tesco 2014 prostredníctvom Slovenskej humanitnej rady sa
vyzbieralo 497,02 € a z vianočnej zbierky Nadácie Tesco 2015 sa vyzbieralo 140,79 €.
Firma SCA HYGIENE PRODUCTS SLOVAKIA, s.r.o. v Gemerskej Hôrke darovala
zariadeniu hygienické potreby pre klientov.
Peňažný dar na zabezpečenie prevádzky zariadenia poskytla FO ( pani Eniko Gembická
z Rožňavy) vo výške 50,- €
Vecný dar – televízor značky Samsung v cene 750,43 € darovalo zariadeniu OZ Milana
Štefánika z Vinosad
Vecný dar – nepotrebný textilný materiál v cene 300,- € darovala firma Gemtex, a.s. Rožňava
Z celkového objemu príjmov 187 962,88 € boli hradené ekonomicky oprávnené náklady
na mzdy /521/ v celkovej výške 75479,07 € a zákonné sociálne poistenie a zdravotné
poistenie /524/ vo výške 26534,97 €.
Zákonná tvorba sociálneho fondu /527/ sa tvorí ako 1% z HM. Povinný prídel do sociálneho
fondu za rok 2015 bol 750,29 €. Zamestnávateľ prispel na stravovanie zamestnancov (stravné
lístky) výške 3271,84 € a zo soc. fondu 715,56 €.
/hodnota stravného lístka – 3,20 €, príspevok zamestnávateľa - 1,76 €, príspevok zamestnanca
– 1,10 €, príspevok zo SF – 0,34 €/.
PSS uhrádzajú za sociálnu službu v zariadení podporovaného bývania denne 2,50 €
a využívajú možnosť zakúpenia a výberu stravy v rámci nadštandardných služieb. V domove
sociálnych služieb uhrádzajú PSS 8,50 € na deň - úhrada za 30 dní 255.- €. PSS je
poskytovaná celodenná strava v hodnote 4,40- €. Stravný lístok z NsP sv. Barbory Rožňava
a.s. pre klientov je v hodnote 2,50 €. Pre PSS sa zakúpilo spolu 5643 ks stravných lístkov
v hodnote 14107,50,- € K 01.01.2015 bol zostatok hodnoty stravných lístkov vo výške
167,50 € /67 ks/ preúčtovaný z cenín /213/ na účet /501/. K 31.12.2015 bol zostatok hodnoty
SL pre PSS na čipovej karte (účet 213) vo výške 702,50 € t.j./281 ks/. Potraviny na prípravu
raňajok a večere pre PSS boli zakúpené z úhrad klientov v celkovej výške 9933,02 €.
K 31.12 2015 na základe vykonanej fyzickej inventúry ostali na sklade (112) potraviny
v celkovej hodnote 79,80 €.
K 31.12.2015 zariadenie eviduje dlhodobé pohľadávky od klientov za poskytnuté
a neuhradené sociálne služby vo výške 3118,91 €. Oproti roku 2014 sa dlhodobé pohľadávky
za sociálnu službu od PSS zvýšili o 860,14 €.
Prácu s klientmi v rámci pracovnej terapie a rehabilitačných činností sme realizovali
z vlastných zdrojov vo výške 399,17 €.
Z vianočnej zbierky Nadácie Tesco sa zakúpilo náradie, lavičky, obrubníky, sadenice do
záhradky vo výške 512,98 €.
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Výdavky na ostatný materiál /účet 501/
- kancelárske potreby – 422,10 €
- ostatný spotrebný materiál – 865,93 €
- čistiace a dezinfekčné prostriedky - 1185,78 €
- hygienické potreby – 527,83 €
- pracovná obuv a odev – 417,13,- €
- občerstvenie a tričká pre dobrovoľníkov – 976,98 €
- náradie – 317,65 €
- noviny, časopisy a zákony– 194,04 €
- elektrospotrebiče – 125,07 €
- zdravotnícke potreby - 195,90 €
- PHM a náhradné diely do krovinorezu – 28,56 €
- drobný stavebný materiál na drobné opravy (balkón,dlažba)– 333,82 €.
- posteľná bielizeň – 173,94 €
- drobný hmotný majetok – (sprchové kreslo, hrazda s popruhom, regále, lampy,
sušiaky) – 1137,84 €
Ostatné výdavky za služby /účty 512, 513, 518, 538, 541, 544, 549 /
- služby technika PO a BOZP a revízie zariadení PO – 374,40,- €
- údržba a oprava kancelárskej techniky – 366,95 €
- poistné zodpovednosť za škody 202,36– €
- všeobecné služby/overovanie, notárske ,doména na internete/ - 473,33€
- školenia pre zamestnancov – 180,- €
- poštovné – 108,10 €
- cestovné – 429,98 €
- reprezentačné – ( prijaté vecné dary na reprezent. účely) - 1050,43 €
- koncesionárske poplatky – 55,68 €
- poplatok za vývoz TKO - 689,85 €
- správny poplatok – 18,- €
- nevyfakturované služby (audítorské) – 400,-€
- poplatky banke, úroky, penále, daň z úrokov – 161,25 €
Mesačné náklady zariadenia na prenájom nebytových priestorov boli vo výške 497,79
€ a za nájom energie 945,83 €, čo za rok predstavuje náklad za nájom vo výške
5973,48 € a za nájom energií 11413,93 €.
Odpisy DNM /účet 551/
- Odpis softvéru – 55,46- €

Celkové výdavky: 170777,81 €
Celkové ekonomické oprávnené náklady v roku 2015 v priemere na jedného PSS 8132,28 € / v roku 2013 - 8524,25 € /
/ v roku 2014 – 9064,26 € /
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Vlastné imanie zariadenia
411 – vlastné imanie – 16,60 €
428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov /2014/ - zisk - 11258,38 €
Zo zisku sa vytvoril fond tvorený zo zisku (účet 423) . Fond bol použitý na krytie straty
z minulých období vo výške 4524,15€ a zostatok vo výške 6644,76 € na zakúpenie 16 ks
polohovateľných lôžok ,16 ks antidekubitných matracov a 16 ks lámp na čítanie- prídavné
zariadenie postele.
Výsledok hospodárenia za rok 2015 – 17185,07 €
Tvorba rezervy /účet 323/– krátkodobá
Rezervy krátkodobé sa v roku 2015 netvorili
Použitie rezervy z roku 2014 – 400,- € / 400,- € na služby auditora /
Majetok
Zakúpený drobný hmotný majetok sa účtuje na podsúvahových účtoch /771 a 779/
- prírastky za rok 2015 – 10194,28 €
Zoznam zakúpeného a vyradeného drobného hmotného majetku sa eviduje v pomocnej
evidencii. Inventarizačná komisia v roku 2015 zistila neupotrebiteľnosť majetku a navrhla
vyradiť DHM z dôvodu úplného opotrebenia v zostatkovej cene 2638,33 € /zápisnica o zistení
neupotrebiteľnosti majetku k 31.12.2015/
Zostatková hodnota DHM k 31.12.2014 – 20 402,01 €
Prírastok k 31.12.2015 – 10194,28 €
Úbytok k 31.12.2015 – 2638,33 €
Zostatková hodnota DHM k 31.12.2015 – 27957,96 €
Pokladnica / účet 211/ - 2368,01 €
Ceniny /účet 213/- 3632,10 €
z toho: poštové známky – 4,50,- €
stravné lístky pre zamestnancov – 2915,20 €
stravné lístky pre PSS – 702,50 €
čipová karta – 9,90 €
Bankové účty /221/ - 8250,58 €
z toho: VÚB banka – 4,53 €
SLSP banka – 8246,05 €
Záväzky /účty 321,326, 472/
dlhodobé - zo sociálneho fondu – 158,15 €
krátkodobé
dodávatelia /321/- preplatok 0,03 € - Mesto Rožňava za odvoz TKO
- nevyfakturované dodávky /326/ (audítorské služby ) 400,- €
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Pohľadávky /účet 311,315/
K 31.12.2015 evidujeme dlhodobé pohľadávky od PSS za poskytnuté a neuhradené služby vo
výške 3118,91 € a z toho pohľadávku od PSS v lehote splatnosti vo výške 873,74 €.
Účet Barborka n. o. je vedený v Slovenskej sporiteľni č.0512309247/0900
Samostatný účet Barborka n. o. vedený vo VÚB č. 2677047651/0200 bol zriadený na účely
poskytnutia finančného príspevku Košického samosprávneho kraja.

Pohľadávky a záväzky za rok 2015, nadobudnutý finančný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok
Časové rozlíšenie – náklady budúcich období 381
Materiál na sklade
Pohľadávky voči PSS- dlhodobé a krátkodobé
Pohľadávka od zamestnancov za SL
Daňové pohľadávky
Finančný majetok: hotovosť
Finančný majetok: ceniny
Finančný majetok: bankové účty
Finančný majetok: účet 261
Aktíva spolu

0
167,39
79,80
2128,99
143
989,92
2368,01
3632,10
8250,58
0
17759,79

Základné imanie
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia
Výsledok hospodárenia
Krátkodobé rezervy
Nevyfakturované dodávky
Záväzky z obchodného styku
Ostatné záväzky dlhodobé
Krátkodobý záväzok voči PSS
Časové rozlíšenie – výdavky budúcich období 383
Časové rozlíšenie – výnosy budúcich období 384
Pasíva spolu

16,60
0
17185,19
0
400
-0,03
158,15
0
0
0
17759,91
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4. Partneri
Košický samosprávny kraj
Nemocnica s poliklinikou svätej Barbory Rožňava a.s.
Diecézna charita Rožňava
Gemtex, a.s. Rožňava
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. v Bratislave
Detašované pracovisko Bl. Sáry Salkaházi v Rožňave
Stredná zdravotnícka škola – Egészégűgyi Középiskola, Rožňava
VaV Servis s.r.o Prešov
Milan Štefánik
Eniko Gembická
Nadácia Tesco
Ústav sociálnych vied a zdravotníctva Bl. P.P. Gojdiča v Prešove
Samsung Elektronics Slovakia
SCA HYGIENE PRODUCTS SLOVAKIA, s.r.o. Gemerská Hôrka
Slovenská Humanitná rada
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5. Záver
Ciele neziskovej organizácie v roku 2015 bolo realizované a splnené. Ťažisko našej činnosti
je zamerané na budovanie osobnostnej a profesijnej hodnoty PSS zariadenia podporovaného
bývania, na jeho integráciu do spoločnosti. Komplexne poskytujeme služby i v domove
sociálnych služieb. Plánovanie a realizácia činností je zahrnutá v mesačných a týždenných
plánoch, ktoré tvoríme za aktívnej účasti prijímateľa sociálnych služieb na základe jeho
potrieb, možností a schopností. Pokúšame sa udržať stav nadobudnutých schopností
a zručností PSS na dosiahnutej úrovni, prípadne zabrániť jeho regresu. Aj touto cestou chcem
vyjadriť poďakovanie všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa aktívne zúčastňovali dobrovoľníckej
činnosti, najmä pri realizácii vianočnej a mikulášskej zbierky, pri vyplňovaní voľného času
PSS zmysluplnými aktivitami.
Z prostriedkov získaných verejnou zbierkou SHR a Nadácie Tesco sme skrášlili exteriér
zariadenia, vybudovali bylinkovú a kvetinovú záhradku s posedením. Výrazné zlepšenie je
viditeľné nielen z estetického ale aj funkčného hľadiska.
Poďakovanie patrí i všetkým partnerom. Poskytovanie sociálnych služieb bolo i v roku 2015
spolufinancované Košickým samosprávnym krajom a Ministerstvom práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky.
Informácie o činnosti neziskovej organizácie a našich aktivitách publikujeme priebežne i na
našej webovej stránke www.barborkano.sk
V roku 2016 budeme pokračovať v rozširovaní spektra aktivít pre PSS so zameraním na
využitie voľného času, zmodernizujeme priestory práčovne čím sa zvýši kvalita
poskytovaných služieb nielen v oblasti prania a údržby bielizne najmä sa zlepšia podmienky
na nácvik pracovných zručností niektorých PSS a ich uplatniteľnosť na trhu práce.
Vypracovala : PhDr. Antalová Ivana, riaditeľka Barborka n. o.
V Rožňave dňa 22.02.2016
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