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Úvodné slovo
Práca v sociálnych službách musí napĺňať
Človek je občas názorovo rozdvojený, aj keď nechce. Manažéri
v sociálnych službách dvojnásobne. Vieme, že práca opatrovateľov a sestier v sociálnych službách patrí medzi tie najťažšie,
a preto by si naši zamestnanci zaslúžili oveľa vyššie platy, ale
keď niet z čoho, tak s tým nič zásadné neviete urobiť. Rok
2018 bol však pre neverejných poskytovateľov sociálnych
služieb, akým sú aj naše dve Centrá sociálnych služieb NÁRUČ
Senior & Junior v bratislavskej Dúbravke a v Solčanoch pri
Topoľčanoch, jedným z najťažších.
Zákon opätovne zvýšil mzdu a najmä zvýšil od mája 2019
príplatky ku mzdám zamestnancov. Ale politikov, ktorí sa
tým hrdili na tlačových besedách už nezaujímalo, že neverejní neziskoví poskytovatelia nemajú financie na toto zvýšenie na strane príjmu. Žiadali sme preto mimoriadnu dotáciu,
i s premiérom SR sme rokovali o riešení. Ale žiadne do konca
roka neprišlo. Opäť to musel zaplatiť občan – príbuzný nášho
prijímateľa. Zrátali sme deficit, ktorý nám zvýšenie príplatkov
spôsobilo od mája do decembra 2019 podeli počtom prijímateľov a listom požiadali príbuzných našich starkých o dar.

Smutné je to. Opäť museli siahnuť do peňaženky tí, čo dnes
pre zle nastavený zákon a teda systém, musia už tak platiť
2/3 nákladov za zabezpečenie služby. Nie je to v poriadku,
aby sme základnú sociálnu starostlivosť vo verejnoprospešnej
službe, ktorú robíme bez nároku na zisk, hradili z darov. Samosprávne zariadenia či obecné, alebo krajské, si zvýšenie
zákonných nákladov uhradili z financií z kraja, obce, či mesta.
Teda z peňazí nás všetkých, aj príbuzných nášho prijímateľa.
Druhou výzvou je, ako som už naznačila v prvej vete, zápas
o udržanie si zamestnancov. Na Slovensku máme novú generáciu zamestnancov – mileniálov (od 24-29 rokov), ktorí majú
úplne iné životné priority, ako generácie pred tým a aj iné
nároky na zamestnávateľa. Robíme čo môžeme v sociálnych
službách, aby sme ich získali pre túto náročnú, ale krásnu
prácu. Nedarí sa nám veľmi. Aby sme si udržali aspoň tých
súčasných pracovníkov, školíme ich, vymýšľame spoločné
aktivity a bonusy. Ale aj tak sa nevyhneme prílevu zamestnancov z tretích krajín. V bratislavskom centre už máme tri pracovníčky z Ukrajiny a verte, či nie, sú to zodpovední, skromní
a milí zamestnanci. Naši starkí a aj kolegovia si ich pochvaľujú.
A to je najpodstatnejšie, aby v sociálnych službách robili ľudia
so srdcom, lebo to je to, čo ľudia odkázaní na pomoc iných potrebujú najviac – okrem profesionálnej starostlivosti – aj milé
slovo a úprimný záujem. Nie je to tak každú minútu, robíme aj
chyby. Sú dni lepšie, aj horšie. Ale dôležité je nevzdať sa zápasu o zlepšovanie. Motiváciou sú usmiate seniorky, sediac na
lavičke v záhrade pod vŕbou, slová nášho nového obyvateľa,
ktorý povie: „... veď je to tu ako na dovolenke. Čím som si to
zaslúžil?“ A vtedy si poviete, má to zmysel. Pre tento výsledok
ráno vstanete a idete s radosťou do práce.

Podarilo sa nám v roku

• Poskytnúť pomoc a bývanie 14-tim juniorom
(opusteným matkám s deťmi)
• Poskytnúť poradenstvo 8-mim externým klientom

S úctou

• Postarať sa o 223 odkázaných seniorov
sociálne služby
• Zrealizovať 3 projekty sociálnej inklúzie – Adoptuj
si starých rodičov, Tanečná terapia a Arteterapia

Anna Ghannamová,
predsedníčka o. z. NÁRUČ Senior & Junior,
riaditeľka CSS NÁRUČ Senior & Junior v Dúbravke
aj v Solčanoch pri Topoľčanoch.

Schnitzera STARÉ ZLATÉ ČASY – skutočných hrdinov
na rok 2019, z výťažku ktorého je financovaná tanečná
terapia pre 100 seniorov.

- matkám
• Vydať 3 čísla sociálneho občasníka Šanca na kvalitné

Nech nám to vydrží čo najdlhšie.

2018

• Zabezpečiť efektívnu spoluprácu s pravidelnými
individuálnymi dobrovoľníkmi.
• Vydať charitatívny kalendár s ilustráciami Teodora
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Občianske združenie NÁRUČ Senior & Junior je zriaďovateľom Centra sociálnych služieb NÁRUČ Senior & Junior

V občianskom združení NÁRUČ Senior & Junior pracujeme
s víziou:

– Dúbravka a Centra sociálnych služieb
NÁRUČ Senior & Junior

- aby slovenskí seniori žili bezpečnú a aktívnu starobu
- aby matky s deťmi v núdzi boli ochotné a schopné začleniť
sa do aktívneho života a dokázali sa emočne i materiálne
postarať o seba a svoje deti
- aby sa obnovil dialóg a súžitie troch generácií

– Solčany (v skratke CSS NÁRUČ Senior & Junior)
V centrách poskytujeme komplexné sociálne a iné služby. Sme
registrovaným poskytovateľom sociálnych služieb (zapísaným
v Centrálnom registri poskytovateľov) od 1. 3. 2009. Štatutárom
organizácie je prezidentka, volená Správnou radou organizácie. Najvyšším orgánom je Valné zhromaždenie.
Zodpovednou osobou za Centrá sociálnych služieb je riaditeľka. Sociálne služby poskytuje organizácia od 1. 6. 2009, a to na
základe Zákona 448/2008 v znení neskorších predpisov (ďalej
len Zákona). Služby poskytovali v roku 2018 v súlade so Štandardami kvality sociálnych služieb v dvoch prevádzkach:
1. CSS NÁRUČ Senior & Junior – Dúbravka, Fedákova 5,
841 01 Bratislava
- v Špecializovanom zariadení (ŠPZ) podľa § 39 Zákona
- v Zariadení pre seniorov (ZPS) podľa § 35 Zákona
- v Útulku (Ú) podľa § 26 Zákona
2. CSS NÁRUČ Senior & Junior – Solčany, 1. mája 47, 956 17
Solčany, okres Topoľčany
- v Zariadení pre seniorov (ZPS) podľa § 35 Zákona
- v Zariadení opatrovateľskej služby (ZOS) podľa § 36 Zákona
- v Špecializovanom zariadení (ŠPZ) podľa § 39 Zákona
- v Útulku (Ú) podľa § 26 Zákona

Cieľové skupiny
- odkázaní seniori
- opustené matky s deťmi

Poslanie
Poslaním Centra sociálnych služieb NÁRUČ Senior & Junior je
poskytovanie:
- odbornej pomoci odkázaným seniorom tak, aby prežili bezpečnú, ale aktívnu starobu bez izolácie od blízkych a komunity
- odbornej podpory opusteným matkám s deťmi v núdzi,
aby boli schopné začleniť sa do aktívneho života a postarať
sa tak trvale o seba i dieťa

Čo pre to robíme
- v centrách sociálnych služieb NÁRUČ Senior & Junior (ďalej
len CSS Náruč Senior & Junior), sa staráme nielen o odkázaných seniorov, ale aj o opustené matky s deťmi v núdzi
- všetky tri generácie podporujeme k svojpomoci a komunikácii a hľadáme zdroje na projekty, ktoré ich motivujú
a začleňujú do aktívneho života
- podieľame sa na tvorbe politík v snahe zlepšiť legislatívne
a odborné prostredie v oblasti poskytovania služieb pre seniorov cez Asociáciu poskytovateľov sociálnych služieb
a platformu pre spravodlivé financovanie sociálnych
služieb, ako aj cez Združenie seniorských prijímateľov sociálnych služieb

Zásady organizácie
1. Zásada rovnosti, teda dodržiavania ľudských a občianskych
práv prijímateľov služieb
2. Zásada profesionálneho, ale zároveň aj ľudského prístupu
k prijímateľom i zamestnancom
3. Zásada transparentného financovania
4. Zásada efektívneho riadenia
5. Zásada trvalej udržateľnosti
6. Zásada spoločenskej zodpovednosti

ZÁKLADNÉ ÚDAJE
NÁRUČ Senior & Junior
e
právna forma: občianske združeni
a
islav
Brat
02
841
5,
kova
Fedá
m:
so sídlo
á
mov
nna
zastúpené: Mgr. Anna Gha
0-187 97
zapísané: MV SR, číslo. s.: VVS/1-900/9
IČO: 30856515
DIČ: 2021900650

OBHÁJILI SME CERTIFIKÁT KVALITY POSKYTOVANÝCH
SLUŽIEB v súlade s požiadavkami normy ISO 9001: 2008
pre obidve naše Centrá sociálnych služieb (v Bratislave
a v Solčanoch).

Zavedením systému manažérstva kvality sme vytvorili predpoklady, aby sme v kvalitnej starostlivosti o našich klientov
nielen pokračovali, ale aby sme z roka na rok posúvali kvalitu
našich služieb vyššie.

Ciele a cieľové skupiny:
v časti SENIOR
Cieľom poskytovania sociálnych služieb seniorom je
- aby sa cítili bezpečne a pohodlne
- aby sa aktívne podieľali na podobe svojho života
- aby boli využívané všetky moderné metódy a inovatívne
nápady na zvyšovanie kvality života seniorov v CSS so zapojením rodiny a komunity

v časti JUNIOR
Cieľom poskytovania sociálnych služieb matkám s deťmi
v núdzi je
- poskytnutie dočasného bezpečného domova so zabezpečením základných životných potrieb
- poskytnutie podpory a pomoci, čo matku vyvedie z krízy
a naučí ju samostatne čeliť problémom a riešiť ich
- posilnenie materinského puta k dieťaťu a posilnenie rodičovských zručností
- dovzdelávanie matiek, vytvorenie pracovných návykov
a pomoc s hľadaním práce
- zabezpečenie pomáhajúcej dobrovoľníčky – podpornej
osoby do budúcnosti, ktorá matke radí, pomáha jej
a neinštitucionálnym spôsobom ju včleňuje do komunity
aktívneho obyvateľstva (Realizuje sa cez projekt individuálneho dobrovoľníctva KMOTRIČKY)

Cieľovou skupinou týchto služieb sú seniori, ktorým poskytujeme sociálne a iné služby v snahe zlepšiť kvalitu ich života pri
rešpektovaní ich ľudskej dôstojnosti, identity a úsilia o naplnenie ich individuálnych potrieb tak, aby neboli izolovaní od svojej rodiny a aktívnej spoločnosti a necítili sa byť odloženými
a nepotrebnými.

Cieľovou skupinou týchto služieb sú opustené matky s deťmi
v núdzi, ktorým poskytujeme sociálne služby s cieľom začleniť
ich do aktívneho života s využitím ich slobodného rozhodnutia, osobného potenciálu a schopností tak, aby boli ochotné
a schopné začleniť sa do pracovného procesu, do skupiny
aktívneho obyvateľstva a dokázali sa emočne i materiálne postarať o seba a svoje dieťa (deti).

Prehľad o počte prijímateľov
Časť SENIOR
DÚBRAVKA
V roku 2018 sme poskytli sociálnu službu nasledovnému
počtu prijímateľov:
Kapacita pre ŠZ......................................................................................36
Kapacita pre ZPS....................................................................................10
Kapacita celkovo....................................................................................46
Počet prijímateľov za rok 2018 /nástupy, odchody, riešenie
žiadostí/..................................................................................................125
Z toho:
Počet prijatých prijímateľov..............................................................37
Počet ukončených pobytov /odchod do domáceho prostredia/................................................................................................................ 2
Počet ukončených pobytov /iné zariadenie/................................ 5
Počet ukončených pobytov /úmrtie/.............................................25
Počet prijímateľov k 31. 12. 2018.....................................................43

SOLČANY
V roku 2018 sme poskytli sociálnu službu nasledovnému
počtu prijímateľov:
Kapacita pre ŠZ........................................................................................ 6
Kapacita pre ZOS..................................................................................... 9
Kapacita pre ZPS....................................................................................24
Kapacita celkovo....................................................................................39
Počet prijímateľov za rok 2018 /nástupy, odchody, riešenie
žiadostí/....................................................................................................98
Z toho:
Počet prijatých príjimateľov..............................................................29
Počet ukončených pobytov /odchod do domáceho prostredia/................................................................................................................ 3
Počet ukončených pobytov /iné zariadenie/................................ 7
Počet ukončených pobytov /úmrtie/.............................................19
Počet prijímateľov k 31. 12. 2018.....................................................39

Časť JUNIOR
DÚBRAVKA
V roku 2018 sme poskytli sociálnu službu v útulku tomuto
počtu juniorských prijímateľov:
Ukončenie poskytovania soc. služieb:.......... 1 mamička a 2 deti
Počet prijímateľov na začiatku roka 2018.... 2 mamičky a 5 detí
Nástup nových prijímateľov:............................ 3 mamičky a 3 deti
Riešenie žiadostí a poradenstva.......................................................17

SOLČANY
V roku 2018 sme poskytli sociálnu službu v útulku tomuto
počtu juniorských prijímateľov:
Počet prijímateľov za rok 2018........................ 1 mamička a 2 deti
Ukončenie poskytovania soc. služieb:......... 0 mamičiek a 0 detí
Nástup nových prijímateľov:........................... 0 mamičiek a 0 detí
Riešenie žiadostí a poradenstva........................................................ 5

Poskytované služby:
Časť SENIOR
Seniorským prijímateľom v oboch prevádzkach poskytujeme
tieto sociálne služby:
- komplexné sociálne služby v časti SENIOR na riešenie
nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu zdravotného
postihnutia, nepriaznivého stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, v zmysle zákona 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách, v znení neskorších predpisov pre
občanov so zdravotným postihnutím a občanov odkázaných na sociálne služby, na ktoré má poskytovateľ
oprávnenie. Sociálne služby sú seniorom poskytované formou celoročného poskytovania sociálnej služby,

-

stravovanie,
bývanie,
zaopatrenie,
sociálne poradenstvo,
upratovanie, pranie, žehlenie posteľnej bielizne a osobného šatstva,
aktivačné práce, pracovnú terapiu,
záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť, zdravotnícke služby
ako iné služby (poskytované nad rámec zákona 448/2008),
sú poskytované profesionálnym zdravotníckym personálom ako aj doplnkové nadštandardné služby,
podľa dohody a oprávnenia poskytovateľa (pedikúra, manikúra, kaderník, masér a iné...)

Časť JUNIOR

n
n

V časti JUNIOR – Útulok – poskytujeme v oboch prevádzkach
sociálne služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o soc.
službách a v súlade s ostatnými zmluvnými podmienkami.
V útulku poskytujeme:
n ubytovanie na určitý čas,
n sociálne poradenstvo,
n nevyhnutné ošatenie a obuv,
n pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
n pracovnú terapiu
Utvárame podmienky na:
prípravu stravy a nákup potravín, výdaj stravy alebo výdaj
potravín,
n vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
n

pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
záujmovú činnosť

Sociálne služby zabezpečujeme pobytovou formou.
Služby útulku vyhľadávajú aj ženy, ktoré už ukončili pobyt
v našom zariadení a boli spokojné s poskytovaním našich
služieb. Dostávame tak spätnú väzbu, ktorá je pre nás veľmi
dôležitá.
Máme informácie o tom ako sa dokázali osamostatniť a žiť
nový život bez účasti sociálnych pracovníkov.
Ženám - matkám, ktoré nás v priebehu roka 2018 oslovili, sme poskytli pomoc pri uplatňovaní práv a právom
chránených záujmov, hľadaní školského či predškolského
zariadenia, pri hľadaní zamestnania a pri sprostredkovaní
zamestnania, ako aj úkonov spojených s riešením otázky
bývania, vymáhania výživného, riešenia osobného bankrotu a podobne.

Projekty, aktivity a dobrovoľnícke programy v roku
2018

n
n

Dobrovoľnícky program v roku 2018
n

Časť SENIOR
n

Seniorom žijúcim v našom zariadení z rôznych príčin, prevažne
však z dôvodu diagnostikovaných typov demencií ubúdajú telesné, duševné sily, počet chorôb narastá. Avšak aj v tomto období sa pokúšame a môžeme naplniť život seniorov, ale i ten
svoj, hodnotnými skutkami a nezištne pomôcť ľuďom, ktorí to
potrebujú.
Naša práca využíva rôzne terapeutické postupy, rehabilitácie
sa snaží sa vypĺňať pobyt seniorov zmysluplnými aktivitami.
Záujmové činnosti v našom zariadení majú formu zábavnú,
relaxačnú, ale aj terapeutickú. Zamerané sú na rozvoj telesných, psychických a sociálnych znalostí a zručností a podporu tvorivej činnosti. Voľnočasové aktivity seniorov, žijúcich
v našom zariadení prebiehajú denne v dopoludňajších hodinách, ale i popoludní pod vedením terapeutov, sociálnych
pracovníkov, rehabilitačnej sestry, prípadne dobrovoľníkov. Aj
napriek rôznym obmedzeniam vieme, že je potrebné, aby boli
seniori zapájaní aj do plánovania rôznych kultúrnych podujatí,
ktoré sa v zariadeniach konajú pri rôznych príležitostiach. Aby
aj napriek „izolácii“ nestratili kontakt so životom mimo zariadenia.
Najčastejšie využívané aktivity pre seniorov:
Pamäťové tréningy
n Sebaobslužné tréningy
n Tréning zameraný na realitu
n Reminisenčná terapia
n Pohybové aktivity, dychové cvičenia
n Tanečná-pohybová terapia
n Arteterapia /terapia umením/
n Muzikoterapia /terapia hudbou/
n Dotykové terapie, zmyslová aktivizácia

Animoterapia /liečenie pomocou zvierat/
Hodinka strojopisu

n
n

Pamäťové tréningy – piatkové popoludnia pod vedením dobrovoľníčky Vandy Martákovej precvičia pamäť - jej sémantickú a epizodickú zložku, cvičenia podporujú koncentráciu,
dedukciu a v prvom rade sa snažia čo najdlhšie pamäť
udržiavať v dobrej „kondícii“.

The Zone v záhrade - dobrovoľníci nám pomáhali so záhradou
Pamäťové tréningy – piatkové cvičenie pamäti, podpora
kognitívnych funkcií
Animoterapia
Odvšadiaľ – dobrovoľníci obdarovali seniorov rôznymi
darmi (pomôcky na aktivizačné cvičenia, ergoterapia)

The Zone v našej záhrade – dobrovoľnícka akcia pri úprave
záhrady.
n

Animoterapia – medzi našich pravidelných dobrovoľníkov
patrí aj študentka Veronika a jej operený kamarát kakadu Kori.
Odvšadiaľ – dobrovoľníci obdarovali seniorov rôznymi darmi
(pomôcky na aktivizačné cvičenia).

Realizované projekty v roku 2018
n

n

n

n

n

Adoptuj si starých rodičov - 9. ročník dobrovoľníckeho programu pre zlepšenie psychickej pohody a komunikácie
seniorov v zariadení.
Senior Dance – Tanečná terapia projekt je realizovaný
z výťažku predaja charitatívneho kalendára.
SHOEBOX – projekt spol. Henkel, seniori obdarovaní
zamestnancami spoločnosti pri príležitosti mesiaca október, ktorý je mesiacom úcty k starším.
Projekt Adoptuj si starých rodičov – prebehol u nás už
9. ročník dobrovoľníckeho programu pre zlepšenie psychickej pohody, komunikácie a kontaktu s okolitým svetom
pre seniorov žijúcich v zariadení. Aj touto cestou vyslovujeme veľkú vďaku dobrovoľníkom, ktorí spríjemňujú bežné
dni našich seniorov.

Arteterapia – Terapia umením je špeciálnym prístupom, ktorý pôsobí na estetické city, plní podpornú funkciu
prostredníctvom rôznych metód a techník, známych
taktiež z psychoterapie. Možno ju jednoducho definovať
ako jednu z terapií, ktorá je účinná prostredníctvom
aktívneho odpočinku.

Projekt SENIOR DANCE / Tanečná terapia
Štvrtky u nás patria Tanečno-pohybovej terapii pod vedením
Mgr. Lucie Šuplatovej. Terapia – stretnutie je rozdelené do
viacerých blokov, začína sa rozcvičkou. Bloky sú zamerané
na rozvoj komunikácie, zlepšenie koordinácie pohybov,
k pozitívnemu vnímaniu vlastného tela, či k zlepšeniu pozornosti a nálady prostredníctvom cvičenia a pohybu.

n

Vzdelávanie zamestnancov
Centrum Memory – školenie Opatrovateľka a pacient s demenciou.

Projekt charitatívneho kalendára
STARÉ ZLATÉ ČASY detských kníh 2019
Charitatívny kalendár je projekt, vďaka ktorému sa nám
darí už 6. rok financovať tanečno-pohybovú terapiu pre 100
odkázaných seniorov. Seniori dokážu pohybom eliminovať
nielen stres a napätie, ale zároveň si posilňovať aj vlastnú sebahodnotu.

Anna Ghannamová a predseda BSK Juraj Droba

Motívmi kalendára sú ilustrácie Teodora Schnitzera na príbehy
Karla Maya. Pri fotografiách sme si spoločne zaspomínali na
hrdinov starých čias.
Súčasťou projektu je i krst kalendára STARÉ ZLATÉ ČASY
– Skutočných hrdinov 2019, ktorý sa uskutočnil 20. novembra 2018. Zúčastnili sa ho spolu so sponzormi a dobrovoľníkmi
aj seniori a matky. Krstným otcom kalendára, sa stal country
spevák Allan Mikušek. Celým večerom nás sprevádzal Martin
Nikodým

skupina JA.BL.CO.

Zľava: Martin Manek - NEUDOERFLER OFFICE SYSTEMS s.r.o. ,
Miloš Blanárik - 1. stavebná sporiteľňa, Miroslav Pěčka - AMS Com

ČASŤ JUNIOR
Programy a projekty sú zamerané na integráciu sociálne
znevýhodnenej skupiny žien do majoritnej spoločnosti. Majú
edukačný a poradenský charakter.
Rozvojové programy:
n Finančná gramotnosť - poradenstvo
n Pracovné poradenstvo
n Individuálne terapie so psychológom
n Tréningy: Ako sa hrať s dieťaťom, ako dieťa zaujať, ako riešiť
detský vzdor + názory, postoje, praktické ukážky, konzultácie.

Počas roka 2018 v css NÁRUČ Senior & Junior sme
realizovali projekt:
Kmotričky
Staňte sa kmotričkou, aby dieťa v núdzi zostalo s mamičkou. Aj
tento projekt je pre nás dôkazom toho, že ľudia nerezignovali
na ľudskosť a sú stále ochotní pomôcť. Projekt realizuje
NÁRUČ Senior a Junior v spolupráci s našou sesterskou organizáciou Šanca pre nechcených, ktorá projekt financuje a to
najmä z finančných príspevkov individuálnych darcov. Podstatou projektu je však vyhľadávanie a supervízovanie kmotričiek
– mentoriek. Naše kmotričky – mentorky sa dobrovoľne, pravidelne a ochotne stretávajú s našimi opustenými mamičkami
a ich deťmi. Stali sa dlhodobými priateľkami a mentorkami
mladých žien bez rodinného zázemia. Venujú im svoj čas,
chodia spolu na výlety, do kina, pomáhajú pri výchove detí
a vytváraním si väzieb a zároveň ich nenápadne a prirodzene
integrujú do aktívnej spoločnosti.

Udialo sa u nás v roku 2018:
V zmysle efektívneho spolužitia troch generácií organizujeme
väčšinu našich spoločenských podujatí za účasti tak seniorských, ako aj našich juniorských klientov. Ako to aj nasledovné zábery potvrdzujú, veľkí a malí si k sebe cestu nájdu
a výsledkom je vždy výborná zábava a veselý úsmev. V roku
2018 do našich prevádzok v Bratislave a Solčanoch priniesli
nezabudnuteľné chvíle nasledovné akcie: Medzinárodný
deň žien a život plný úprimnej lásky a zaslúženej úcty. MDŽ
sme oslávili rozdávaním kvetov pre naše seniorky. Radosť
a úsmevy boli na oboch stranách, u obdarovaných aj darcov.

Oslava výročia otvorenia jednotlivých prevádzok sprevádzalo vystúpenie speváckych skupín, ktoré si pripravili veselý
program plný piesní, povedačiek a dobrej nálady. Po vystúpení
skupiny Disk v Sločanoch, nasledovala opekačka pre seniorov,
kde si pochutili na rôznych opekaných špecialitách.

Športový deň seniorov a juniorov sme realizovali v obidvoch prevádzkach vo veselej atmosfére.
V Dúbravke sa prišiel na športovisko pozrieť aj starosta Dúbravky Martin Zaťovič s manželkou.

Október mesiac úcty k starším
Vystúpenie detí zo ZŠ Solčany a študentov SSOŠ Topoľčany
– z odboru sociálny výchovný pracovník si pripravili hudobné
a tanečné dopoludnie pre seniorov. Roztancovali a rozospievali našich seniorov, vyčarili im úsmev na tvári. Pracovníčky z Tribečskej knižnice Topoľčany – Tréning mozgu.

Príchod Svätého Mikuláša
Vystúpenie detí z MŠ a ZŠ Solčany s programom - Prichádza
Mikuláš.
Komunitné Vianoce Solčany
Vystúpenie detí z MŠ a ZŠ Solčany s programom - Koledy.
Komunitné Vianoce - skupina DISK si pripravila pre seniorov
piesne a repertoár VIANOCE – najkrajšie sviatky!

Komunitné Vianoce Dúbravka
Spoločná slávnostná večera a zábava seniorov, matiek
a zamestnancov zariadenia.

Spoločný teambuilding zamestnancov obidvoch prevádzok,
v roku 2018 v Hoteli Čertov bol venovaný posilňovaniu
tímovej práce a zlepšeniu vzájomnej komunikácie v tímoch
v obidvoch prevádzkach, a to pod odborným vedením psychologičky Adely Makovínskej. Súčasťou teambuildingu bol
aj wellness program, bowlingový turnaj pre zamestnancov
a spoločenský večierok, na ktorý našich zamestnancov upravili vizážistky Mary-Kay. Večierok sa niesol pod taktovkou
skupiny JA.BL.CO.

Aktivácie
Výroba príležitostných ozdôb, výzdoba interiéru, výroba
darčekových predmetov pre príbuzných a účinkujúcich, pečenie medovníkov a vianočného pečiva.

Rok 2018 priniesol mnoho šťastných chvíľ do života klientov našej NÁRUČE. Počasie nám prialo a tak sme väčšinu
udalostí v našich Centrách organizovali vonku, kde úsmevy
seniorov a juniorov žiarili ešte krajšie.

Vianočné vystúpenia škôlkarov

Časopis Šanca v roku 2018
Dianie roku 2018 sme zaznamenali v troch vydaniach sociálneho časopisu ŠANCA na kvalitné sociálne služby. V tomto roku
sme na vydávaní časopisu začali spolupracovať s Asociáciou
poskytovateľov sociálnych služieb v SR, ktorá sa podieľa aj na
financovaní časti nákladov na časopis. Vďaka tomu sme mohli
zväčšiť formát, zvýšiť počet strán a skvalitniť papier časopisu.
Polovica obsahu časopisu je teda zameraná na témy a aktivity Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR a druhá
polovica sa naďalej venuje aktivitám vydavateľa o. z. NÁRUČ
Senior & Junior. Okrem toho sme vydali aj šikovnú pomôcku
pre prijímateľov sociálnych služieb: brožúru: „ Štandardy kvality sociálnych služieb STRUČNE A ĽAHKO“.
K širokej odbornej aj laickej verejnosti sa časopis aj brožúra
dostali prostredníctvom vlastnej distribúcie.

Poďakovanie
sponzorom a individuálnym
podporovateľom

n

Ďakujeme spoločnosti dm drogerie markt Slovensko za
dlhoročnú podporu našich matiek aj seniorov.

n

n

Slovo veľkej a úprimnej vďaky patrí našim sponzorom a individuálnym podporovateľom, ktorí vecnými aj finančnými
darmi prispeli k reálnemu zlepšeniu každodenného života
našich seniorov a juniorov.

Bratislavská arcidiecézna charita pravidelne zabezpečuje potravinové balíčky pre naše mamičky. Sú v nich základné potraviny a hygienické potreby a tento rok aj milé
potešenie pre našich školákov.
O zdravý pitný režim našich klientov je už niekoľko rokov
postarané – dobré duše v spoločnosti VODAX a.s. sú aj
našími vodnými anjelmi.

Ďalej ďakujeme za podporu:
Nadácia J&T
n Nadácia EPH
n Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
n AMS Com, spol. s.r.o.
n Neudoerfler Office Systems s.r.o.
n Prvá stavebná sporiteľňa
n HYDROTOUR, cestovná kancelária, a. s.,
n CEMIX, s.r.o.
n Prvá stavebná sporiteľňa
n Board
n Vojenské lesy a majetky
n Komerční banka Slovensko
n Jolly Joker
n Club Penati
n TOTO je galéria !
n Šanca pre nechcených o.z.
n Brainy Sk, s.r.o.
n Marco Mirelli
n

n

Náš dlhoročný sponzor, spoločnosť CCC, spolu s agentúrou
PRIMEtime zabezpečujú pre naše mamičky a ich ratolesti
dvakrát ročne topánky - iba za úsmev.

n

n

n

n

n

Dobrovoľníci z THE ZONE GYM, silní chlapi v našej záhrade
sa ponúkli pomôcť nám s jej úpravou. Sú ochotní pomáhať
kedykoľvek – akokoľvek.
Veľmi pekne ďakujeme dobrovoľníčkam Vande Martáko
vej, ktorá realizuje pamäťové tréningy pre našich seniorov
a študentke Veronike, ktorá ich pravidelne poteší so svojim
papagájom Korim.
Henkel Shoebox - malé krabičky z veľkých sŕdc, naplnené
všetkým dobrým pre našich seniorov.
Ďakujeme zamestnancom spoločnosti Lidl Slovensko, ktorí
sa nám vyzbierali na darčeky pre našich najmenších.
Skupina dobrovoľníkov ODVŠADIAL doniesla milé hudobné darčeky. Používajú ich malí aj veľkí s rovnakou radosťou!

S našou organizáciou ochotne spojili svoje meno v roku
2018 aj známe osobnosti:
Karin Haydu, Richard Vrablec, Martin Nikodým, Lenka Šóošová,
Thomas Puskailer, Nora Krchňáková a speváčka Gitana.
Zároveň ďakujeme všetkým individuálnym darcom, našim
pravidelným aj jednorazovým prispievateľom za ich
finančnú pomoc, vďaka ktorej sme aj v roku 2018 vedeli
zabezpečiť kvalitnejší život našim seniorom a mamičkám
s ich deťmi.

FINANČNÁ ČASŤ VÝROČNEJ SPRÁVY
PRÍJMY Z 2% PODIELU ZAPLATENEJ DANE

Účet v účtovnej osnove

SUMA

Peňažné prostriedky prijaté na bankový účet do 31. 12. 2018

384,6000

12 313,47 €

Spotrebovaná a vyúčtovaná časť podielovej dane do 31. 12. 2018

665,1000

5 850,25 €

Nespotrebovaná časť podielovej dane do roku 2019

384,6000

6 463,22 €

Účet v účtovnej osnove

SUMA

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY NA JEDNÉHO PRIJÍMATEĽA PODĽA DRUHU SLUŽIEB ZA ROK 2018

Špecializované zariadenie

Bratislava

1 386,4 €

Špecializované zariadenie

Solčany

Zariadenie pre seniorov

Bratislava

Zariadenie pre seniorov

Solčany

925,9 €

DOTÁCIE VÚC, OBEC a MF SR

Zariadenie opatrovateľskej služby

Solčany

925,9 €

Rozpustenie dotácie BSK na statiku

691,1000

8 217,24 €

Útulok

Bratislava

400,1 €

Rozpustenie dotácie budovu

649,1000

40 536,00 €

Útulok

Solčany

Dotácie BSK SENIORI

691,2000

255 504,51 €

Dotácie BSK Útulok

691,3000

21 636,96 €

FINANČNÉ ZDROJE

Dotácie NSK Senior

691,4000

1 406,58 €

Hlavným zdrojom aktivít združenia (prevádzok CSS Náruč záchrany SENIOR & JUNIOR) sú verejné zdroje zo štátneho rozpočtu,
vyplácané prostredníctvom Vyšších územných celkov. Tieto zdroje však pokrývajú len nevyhnutné potreby našich klientov ako
je ubytovanie, strava, sociálna starostlivosť, opatrovanie a ošetrovanie.
Naším cieľom je však zabezpečenie nielen životných potrieb našich klientov. Preto každoročne realizujeme niekoľko projektov, ktoré pomáhajú našim klientom o trochu ľahšie žiť a na ktoré hľadáme zdroje u donorov a z grantov, vrátane darov od
príbuzných našich seniorských klientov, ako aj u individuálnych darcov.

Dotácie NSK Útulok

691,4100

3 996,14 €

Dotácia ZOS Seniori

691,5000

-165710,60 €

Dotácia ZPS SENIORI

691,6000

159 422,02 €

Dotácia ŠZ SENIORI

691,6100

215 977,12 €

925,9 €
1 386,4 €

400,75 €

PROJEKTY
NÁZOV PROJEKTU/ÚČEL POUŽITIA
Dary od PO
SPOLU

SPOLU
Účet v účtovnej osnove

SUMA

662,3000

9 400,00 €
9 400,00 €

540 985,97 €

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ
Každá nezisková účtovná jednotka je povinná pre potreby zákona o dani z príjmov rozdeľovať svoju činnosť na hlavnú zdaňovanú a nezdaňovanú. Za hlavnú nezdaňovanú činnosť sa považuje tá činnosť, za akým účelom bola nezisková účtovná jednotka
založená a ktorá je definovaná v stanovách.
Hlavnou zdaňovanou činnosťou sú v našom účtovníctve príjmy, ktorými dosahujeme zisk, alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť.
V účtovníctve máme na analytických účtoch členené príjmy z predaja majetku, z nájomného, z reklamy, z priznaných rabatov
a bonusov, zo stravovacích služieb a prijatých úrokov. Základ dane pred zdanením zo zdaňovanej činnosti sme v dosiahli vo
výške 6901,33 €, čo po úprave na základ dane predstavuje 1449,27 € daň z príjmov právnických osôb.
Vybrané finančné ukazovatele sú prezentované v prílohe Výročnej správy.
Účtovná závierka za rok 2018 do zostavenia výročnej správy zatiaľ nebola schválená.
Po skončení účtovného obdobia nenastali žiadne významné udalosti, ktoré by ovplyvnili vývoj organizácie.
V roku 2018 neboli vynaložené prostriedky na výskum a vývoj.
Činnosťou zariadení nie je poškodzované životné prostredie. V roku 2018 neboli voči organizácii uplatnené žiadne sankcie
orgánmi štátnej správy v oblasti životného prostredia.
Organizácia nie je vystavená žiadnym významným rizikám a neistotám.

AUDIT ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
Podľa zákon o sociálnych službách č.448/2008 Z. z. par.67a, keďže naše príjmy z neverejných prostriedkov za poskytovanie sociálnych služieb prekročili sumu 165 969 € a z verejných prostriedkov sumu 33 193 €, sme povinní našu ročnú účtovnú závierku
overiť audítorom. Výrok audítora spolu s Účtovnou závierkou je súčasťou Výročnej správy.

Prehľad o majetku a záväzkoch (stav a pohyb majetku a zdrojov majetku)
SÚVAHA
STRANA AKTÍV

rok 2018
Majetok spoločnosti

909 010,83 €

Neobežný majetok z toho:

758 612,65 €

Dlhodobý hmotný majetok

758 612,65 €

Obežný majetok z toho:
Zásoby
Krátkodobé pohľadávky

148 638,39 €
4 701,64 €
23 159,83 €

Finančný majetok

120 776,92 €

Časové rozlíšenie

1 759,79 €

AKTÍVA CELKOM

909 010,83 €

Prehľad o nákladoch a výnosoch
STRANA PASÍV

Vlastné zdroje z toho:

54 521,87 €

Výsledok hospodárenie za účtovné obdobie

26 271,15 €

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Nevysporiadaný výsledok hosp. min. rokov

28 250,72 €

Hlavná nezdaňovaná činnosť

Cudzie zdroje z toho:
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Rezervy
Bankové výpomoci a pôžičky

220 947,48 €
7 775,83 €
176 152,26 €
37 019,39 €
0,00 €

Spotreba - materiálu

rok 2018

131 590,47 €

Spotreba - energie

62 618,66 €

Opravy a udržiavanie

23 330,06 €

Cestovné
Náklady na reprezentáciu

237,49 €
1 597,02 €

Časové rozlíšenie

633 541,48 €

Ostatné služby

192 591,35 €

PASÍVA CELKOM

909 010,83 €

Mzdové náklady

581 847,87 €

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie

207 026,15 €

Zákonné sociálne náklady

19 039,83 €

Ostatné sociálne náklady

859,58 €

Ostatné dane a poplatky

4 429,56 €

Ostatné pokuty a penále

606,27 €

Úroky

69,32 €

Dary

40,00 €

Iné ostatné náklady
Odpisy

6 776,50 €
63 534,00 €

Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
ÚČTOVNÁ TRIEDA 5 SPOLU
Tržby z predaja služieb
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
Prijaté dary
Úroky
Dotácie
Iné ostatné výnosy
Tržby z predaja DHM a DNM

180 €
1 296 374,13 €
8 227,14 €
14 074,64 €

Tržby z predaja služieb

13 415,50 €

75 €

Tržby z predaja tovaru

11 440,00 €

ÚČTOVNÁ TRIEDA 6 SPOLU

24 855,50 €

0,08 €
500 449,97 €
45 840,87 €
250,00 €

Prijaté príspevky z verejných zbierok

1 108,55 €
742 876,72 €
1 318 723,22 €

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PRED ZDANENÍM

22 349,09 €

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ

22 349,09 €

Zdaňovaná činnosť
Spotreba materiálu
Spotreba energie
Ostatné služby

367,35 €
19 484,17 €

5 820,25 €

ÚČTOVNÁ TRIEDA 6 SPOLU

Zákonné sociálne a zdravotné poistenie

1 043,61 €

ÚČTOVNÁ TRIEDA 5 SPOLU

Príspevky z podielu zaplatenej dane

Príspevky od PO a FO

Mzdové náklady

3 534,37 €
370,07 €
14 168,77 €

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PRED ZDANENÍM

5 371,33 €

Daň z príjmu

1 449,27 €

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ

3 922,06 €

Linka HniezdaZáchrany
V čase od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 sa na linku Hniezda záchrany
dovolalo približne 80 žien a 15 mužov. Približne polovica volajúcich žien sa informovala ohľadne možnosti odloženia dieťaťa
v Hniezde záchrany a o právnych dopadoch po odložení dieťaťa.
Informovali sa o mestách – nemocniciach, kde sa hniezda nachádzajú, taktiež sa zaujímali o možnosti utajeného pôrodu
a celého procesu hospitalizácie v nemocnici, o následnej adopcii dieťaťa (či umiestnenia dieťaťa v detskom domove), možnosti získania dieťaťa späť do svojej starostlivosti a s tým spojenej
legislatívy.
Druhá polovica žien sa informovala o možnosti ubytovania sa
v našom, alebo inom soc. zariadení v Bratislave a okolí. Boli to
prevažne ženy, ktoré mali vyšší počet detí a preto ich nebolomožné poskytnúť ubytovanie v našom zariadení, boli im poskytnuté informácie o iných zariadeniach či už v BA, alebo v rámci
celej SR.
Na linku volali aj ženy, ktoré potrebovali informácie nielen
ohľadne možnosti bývania s dieťaťom, ale aj riešenia sociálnych
dávok a sociálneho zabezpečenia pre tehotné ženy, ktoré zostali
opustené. Volali aj matky, ktoré riešili otázku určenie otcovstva,
zmeny priezviska seba či dieťaťa po rozvode/rozchode s partnerom (otcom dieťaťa), alebo ženy, ktoré potrebovali informácie ohľadne úpravy rodičovských práv voči dieťaťu potom, čo ich
partner opustil.

Lin ka
h n iezda
Zách ran y

KTO SME?
Občianske združenie Šanca pre nechcených vzniklo v roku
2004 s cieľom ponúknuť reálnu a legálnu možnosť na záchranu nechcených novorodencov. Jeho prvým projektom sa stali
Hniezda záchrany.
Neskôr sa aktivity združenia rozširovali a postupne vznikol
systém záchrany nechcených novorodencov, ale aj systém
preventívnych aktivít. Hniezdo záchrany je prvým projektom

ZACHRÁNENÉ DETI V ROKU 2018
občianskeho združenia Šanca pre nechcených. Vzniklo preto,
aby bolo možné zabrániť nezmyselnej tragédii a dať šancu
nechceným novorodencom. Dnes je na Slovensku 20 Hniezd
záchrany, ktoré doposiaľ zachránili 60 detských životov. Od
vzniku Hniezd záchrany sa rapídne znížila štatistika pohodených a usmrtených bábätiek. Pred ich existenciou to bolo
až 10 mŕtvych detí ročne. Dnes sú to v priemere 2 ročne.

2%
Údaje p re vaše

Hniezda záchrany od svojho vzniku v roku 2004 dodnes zachránili 66 novorodencov, z ktorých len na pár výnimiek
väčšina bolo adoptovaných do nových rodín, 7 nebolo adoptovaných a k ďalším 6-tim sa vrátili biologické matky. V roku
2018 bolo v hniezdach v rámci celého Slovenska nájdených
6 detí.
NEMOCNICA

POČET DETÍ

Bratislava - Kramáre

1

Košice

1

Prešov

3

Spišská Nová Ves

1

Zľava: Richard Vrablec, Lenka Šoóšová, Thomas Puskailer,
Anna Ghannamová, Lenka Lera Rakárová, Nora Krchňáková

HNIEZDO ZÁCHRANY NA VIANOČNÝCH TRHOCH HERCI
A SPEVÁCI OPÄŤ PREDÁVALI PERNÍKOVÉ BÁBÄTKÁ! KATKA
BRYCHTOVÁ, KARIN HAYDU, THOMAS PUSKAILER, LENKA
ŠÓOŠOVÁ, LERA RAKÁROVÁ A ROMAN VOLÁK POMÁHALI
HNIEZDAM ZÁCHRANY! HERCI A MODERÁTORI CHODILI
POMEDZI ĽUDÍ NA HLAVNOM NÁMESTÍ A PONÚKALI NA
PREDAJ MEDOVNÍKOVÉ BÁBÄTKÁ.
Vyzbieralo sa 1 340 eur a všetky získané finančné prostriedky
poputujú na projekt Hniezdo záchrany, ktoré sa budú budúci
rok modernizovať.
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Charitatívnu akciu zorganizovala už deviaty krát predsedníčka občianskeho združenia Šanca pre nechcených Anna
Ghannamová. Akciu moderoval Richard Vrablec, ktorý zvýšil
sumu za predané bábätká dražbou produktov od sponzorov.
Do dražby prispela svojou knihou „Napečte si šťastie“ aj Katka Brychtová. Pre občianske združenie Šanca pre nechcených
je dôležité podporovať takéto podujatia a zviditeľniť ľuďom
Hniezda záchrany, pretože každý rok vyrastie nová generácie
mladých žien, ktoré môžu mať problém s nechceným tehotenstvom.
Od vzniku Hniezd záchrany klesol počet nájdených mŕtvych novorodencov z priemerných 10 detí na v priemere 2.
V prípade potreby môžu ženy s problémom nechceného
tehotenstva volať na telefonickú linku Hniezda záchrany
na číslo: 0905 888 234.
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