Výročná správa o činnosti neziskovej organizácie SENION,n.o.
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I.

Aktivity n.o. Senion od 01.01. 2013 do 31.12.2013

Organizácia SENION, n.o. bola založená dňa 20.02. 2009 za účelom poskytovania
sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov a DSS.
Zakladateľom Senionu, n. o. je Fatra- global, s.r.o. so sídlom S. Chalupku 9823/1B, 036 01
Martin zastúpený: Ing. Branislavom Urbanom - konateľ spoločnosti.
Obvodný úrad Žilina dňa 20.februára 2009 , zapísal Senion, n.o. do registra neziskových
organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby pod č.OVVS/NO-4/09.
Dňa 31.07. 2009 bola organizácia SENION, n.o. za písaná do zoznamu poskytovateľov
sociálnych služieb v rámci Žilinského samosprávneho kraja.

Obr. č. 1 Zariadenie pre seniorov a DSS SENION, Rudina
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Obr. č. 2 Izba v zariadení pre seniorov a DSS

Obr. č.3 Ambulancia v zariadení pre seniorov a DSS
V roku 2013 nezisková organizácia pokračovala v prevádzkovaní zariadenia pre seniorov a
domova sociálnych služieb v Rudine. Zariadenie sa postupne zapĺňalo a ku konca roka bola
obsadenosť na úrovni 95%. Zamestnanci spolu s vedením spoločnosti pracovali ďalej na
skvalitňovaní kvality a zvýšení rozsahu služieb. Väčší dôraz sa venoval tiež sociálnej práci
s klientmi. V zariadení pre seniorov sa poskytujú nasledovné služby v zmysle Zákona
o sociálnych službách 448/2008 v znení neskorších predpisov:
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. ošetrovateľská starostlivosť,
5. ubytovanie,
6. stravovanie,
7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
8. osobné vybavenie - utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí, a zabezpečuje sa
záujmová činnosť.
Priemerný prepočítaný stav klientov počas roka 2013 bol 32,3 klienta. K 31.12. 2013
Senion, n.o. zamestnával 22 zamestnancov na riadny pracovný pomer a 2 zamestnancov na
dohodu o vykonaní práce.
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Sociálnou rehabilitáciou sme sa snažili podporiť samostatnosť klientov pri sebaobsluhe,
aktivizovať ich zručnosti, pomáhať im pri základných sociálnych aktivitách. Kultúrnozáujmovou činnosťou sme sa snažili zapájať klientov do aktivít poriadených naším
zariadením.
Január:
1/ Privítanie Nového roku posedením v spoločenskej miestnosti.
2/ Hra „Kolky“, ktorým posilňujeme súťaživosť, pozornosť, pohyblivosť.
3/ Cvičenie s fitloptami.
4/ Pamäťové hry – aktivizuje pamäť, mozgové bunky.
Február:
1/ Príprava na Fašiangy /tvorba masiek, reťaze, výzdoba/
podporujeme tvorivosť, jemnú motoriku
2/ Valentínske posedenie – výroba srdiečok pre všetkých klientov
3/ Fašiangové posedenie pri šiškách s peknou fašiangovou výzdobou
4/ Skladanie „Puzzle“ hra na aktiváciu pamäte, podpora súťaživosti
Marec :
1/ Výroba pozdravov k meninám a narodeninám klientov
/kreativita, zručnosť, jemná motorika/
2/ Prichádza jar – vzájomná komunikácia o jari /kvety, bylinky a pod./
3/ Vlastná výroba vázičiek ako ozdoba na stoly
4/ Posedenie s novými klientmi - začlenenie do kolektívu
Apríl :
1/ Výroba Veľkonočných pozdravov /kreativita, zručnosť/
2/ Výroba „Moreny“ na veľkonočnú výzdobu jedálne
Výroba veľkonočných vajíčok /jemná motorika, kreativita/
3/ Jarné vychádzky a posedenia v prírode /vzájomná komunikácia/
4/ Cvičenie vonku na stoličkách s loptou /posilňovanie svalstva/
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Máj:
1/ Brigáda pri úprave okolia – presádzanie kvetov, rozpoznávanie
rastliniek, rôzne druhy stromov
2/ Výroba pozdravov ku „Dňu matiek“ /strihanie, lepenie, kreslenie/
3/ Posedenie k sviatku a odovzdanie pozdravov
4/ Maľovanie, kreslenie, výzdoba, nástenky/
Jún:
1/ Cvičenie s fitloptami /posilňovanie svalov, súťaživosť/
2/ Výroba pozdravov ku „Dňu otcov“ /kreativita, jemná motorika/
3/ Pamäťová hra /meno, mesto, zviera, vec/ ,súťaživosť, aktivovať
mozgové bunky/
4/ Cvičenie s malými loptičkami / posilňovanie horných končatín/
Júl :
1/ Vedomostné hry /pamäťové bunky-aktivujeme, vzájomná súťaživosť
2/ Výtvarné práce /maľovanie, kreslenie, lepenie/
3/ Opekanie klobásky, slaninky –posedenie pri ohníku
4/ Spievanie – pripomenutie pesničiek z mladosti
August :
1/ Rozhovory na tému leto –ako som prežíval leto
2/ Spoločné lúštenie krížoviek
3/ Cvičenie vonku /s balónikmi, loptami/ posilnenie svalov
4/ Výroba kvetiniek / jemná motorika, kreativita/
September:
1/ Vychádzka v krásnom jesennom počasí
2/ Hráme kolky – súťaživosť, pohyblivosť, sústredenosť/
3/ Vyplňujeme biografický list / detstvo, mladosť, dospelosť, záujmy/
4/ Zberanie jesenných listov na kreatívne účely
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Október :
1/ Príprava na „Mesiac úcty k starším“ celý mesiac sme pracovali
v tomto duchu
2/ Recitovali a spievali sme pesničky mladosti
3/ Zdravotná prednáška – cukrovka a jej následky
4/ Zazimovanie kvetín na zimu – komunikácia o izbových kvetoch
November :
1/ Posedenie s novými klientmi
2/ Hráme spoločenské hry
3/ Cvičenie na stoličkách, vozíčkoch /precvičujeme svaly/
4/ Tréning pamäti - krížovky
December :
1/ Príprava na Vianoce – maľujeme, vystrihujeme vianočnú výzdobu
2/ Cvičíme –aktivujeme svaly, končatiny
3/ Vianočné posedenie pri stromčeku, ktorý sme vlastnoručne vyzdobili
4/ Pri živej hudbe sa spievali koledy a vianočné piesne
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II. Ročná účtovná uzávierka za rok 2013
Údaje v EUR
Majetok

2013

2012

0

0

1 331

1 997

0

0

1 570

2 447

0

0

39 467

34 810

1 004

150

440

163

53 244

39 568

Výsledok hospodárenia

-2 572

-115

Rezervy

85 768

62 704

665

428

87 768

78 314

162 438

178 274

1 197

1 796

53 244

39 568

Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Časové rozlíšenie
Majetok celkom
Imanie a peňažné fondy

Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové výpomoci a pôžičky
Časové rozlíšenie
Vlastné a cudzie zdroje celkom
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III. Prehľad o príjmoch a výdavkoch n.o. za rok 2013
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Údaje v EUR
Výnosy

Nezdaňovaná činnosť

Zdaňovacia činnosť

202 480

0

6 684

0

200

0

Dotácia

127 319

0

Výnosy celkom

336 685

0

Spotreba materiálu

46 594

0

Spotreba energie

26 819

0

Opravy a udržiavanie

16 943

0

20

0

89 146

0

109 193

0

37 766

0

Zákonné sociálne náklady

7 481

0

Dane, poplatky a pokuty

3 238

Z predaja služieb
Aktivácia
Príspevky od fyzických
osôb

Náklady

Cestovné
Ostatné služby (nájom)
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie
a zdravotné poistenie

Ostatné náklady

688

0

Náklady celkom

339 258

0

–2 572

0

Rozdiel výnosy a náklady
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IV.

Prehľad rozsahu výnosov v členení podľa zdrojov

Výnosy za rok 2013 sú členené nasledovne:
Príjmy za sociálne služby poskytované v zariadení pre seniorov a DSS
Prijaté príspevky od fyzických osôb

202 480 EUR
200 EUR

Prijaté dotácie

127 319 EUR

Spolu

336 685 EUR

V.

Stav a pohyb majetku a záväzkov k 31.12. 2013

Organizácia SENION, n.o. eviduje dlhodobý majetok a to hlavne zdvíhacie zariadenia pre
uľahčenie manipulácie s klientmi, zásoby tvoria hlavne potraviny na zabezpečenia
stravovania. K 31.12. 2013 v pokladni bolo 1025,99 EUR.
Záväzky k 31.12. 2013 tvoria záväzky z obchodného styku vo výške 75 199,07 EUR.
Organizácia má prijatú krátkodobú finančnú výpomoc od zriaďovateľa spoločnosti Fatraglobal, s.r.o.

VI.

Zloženie orgánov n.o. v roku 2013

V roku 2013 pracovali orgány n.o. v tomto zložení:
Riaditeľ n.o.: Ing. Branislav Urban
Správna rada: Silvia Urbanová, predseda správnej rady
Ing. Ondrej Urban
Revízor: Eva Paulínyová
Riaditeľ zariadenia: RNDr. Janka Barteková
V Martine 15.4.2013

Vypracovali :
Ing. Branislav Urban
RNDr. Janka Barteková
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