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

Aktivity n.o. Senion od 01.01. 2014 do 31.12.2014

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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V roku 2014 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 100%. 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 2014 bol 32,8 klienta.
Senion, n.o. zamestnával 23 zamestnancov na riadny pracovný pomer.

K 31.12. 2014

Naša kultúrna a záujmová činnosť bola zameraná na rôzne spoločenské podujatia pre
seniorov pripomienkou jubileí, pamätných dní, tradícii, sociálnu rehabilitáciu, podporili sme
jemnú motoriku seniorov, schopnosť sústrediť sa na detailnú prácu podporili sme pozitívne
priateľské vzťahy, pohybovú aktivitu, rozvíjali sme pamäťové schopnosti.
Január :
1. Privítali sme nový rok pri vianočnom stromčeku / klient zahral na ústnej harmonike
koledy/, klienti spomínali na svoje tradície vo svojom regióne.
2. Hra „Kolky“ pohyblivosť, súťaživosť, aktivácia mozgových buniek.
3. Tréning pamäti – lúštenie krížoviek, spoločenské hry týchto aktivít sa zúčastnili klienti,
ktorí majú dobrú pamäť a veľmi radi sa pri tom zabávajú.
4. „Olympiáda seniorov“ vyhodnotenie účasti na cvičení, hrách –kolky, hod loptičkami
do terča.
Február:
1.Výroba valentínskych srdiečok pre všetkých klientov /kreativita, zručnosť, jemná motorika/
2. Posedenie na Sv. Valentína pri kávičke a drobnom pečive, hudbe a speve, srdiečka
sme rozdali po izbách aktivita pre všetkých klientov.
3. Výroba fašiangových masiek podľa svojej predstavy, stimulácia jemnej motoriky, fantázia
sústredenie na detail. Maska „Morena“ bola vystavená v jedálni.
4. Fašiangové posedenie pri čaji a výborných šiškách, hudba, ktorá lieči toto posedenie
je pre klientov veľmi obľúbené, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemohli zúčastniť,
navštívili sme ich na izbách a dostali obľúbené šišky ,aktivita pre všetkých klientov.
5. Pohybové cvičenia- zapojili sme klientov, zlepšili ich pohyblivosť, motoriku, koordinácia
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Marec :
1. Privítali sme nové klientky – posedenie a komunikácia účasť 15 klientov.
2. Pripravili sme si debničky na sadenie semienok kvetov a papričiek zúčastnili sa klienti,
ktorí mali blízko k tejto činnosti a radi sa jej v minulosti venovali.
3. Posedenie k MDŽ naši klienti muži zablahoželali ženám a odovzdali krásne pozdravy.
4. Prvá jarná prechádzka vonku – vnímanie vône, teploty, zvukov – senzorické vplyvy.
5. Posedenie s rodinnými fotografiami- rozhovory na tému moja rodina.
Apríl:
1. Príprava veľkonočnej výzdoby, maľovanie vajíčok, veľkonočné pozdravy podporili sme
fantáziu, zručnosť, schopnosť vnímať krásu pre detail, každý klient dostal krásny pozdrav.
2. Literárne okienko „Moja obľúbená kniha“ diskusia o knihách, časopisoch, čítanie úryvkov.
3. Veľkonočné posedenie pri kávičke a koláčikoch, zaspievali sme si ľudové piesne.
4. Pamäťové hry aktualizovali sme rozumové schopnosti klienta, možnosti zapamätať si.
5. V peknom počasí sme zrealizovali posedenia vonku aj pre klientov, ktorí sú na vozíkoch
15 klientov. Niektorí dokázali prejsť okolo zariadenia, zapojili svalstvo, ale i vnímanie
okolia prírody.
Máj:
1. Pracovná činnosť využili sme pekné počasie na úpravu okolia, vysadili kvety, papričky.
2. Vlastná tvorba – vytvorili sme krásne pozdravy ku „Dňu matiek“ a spojili
s muzikoterapiou, navodili sme relaxačnú a radostnú atmosféru.
3. Slovenské hrady – beseda s klientami /ktoré hrady poznajú, ktoré navštívili
táto téma klientov veľmi zaujala, spomínali na svoju mladosť zúčastnilo sa 12 klientov.
4. Posedenie ku „Dňu matiek“ odovzdanie pozdravov 22 ženám dostali krásne pozdravy
z ktorých mali veľkú radosť.
5. Spoločenské hry ,ktoré klienti majú radi /pexeso, človeče nehnevaj sa, krížovky/
aktualizovali sme rozumové schopnosti klienta, jeho myslenie a schopnosť zapamätať si.
Jún :
1. Vyrobili sme veľký obraz „Červený muškát“ kreativita, jemná motorika, podpora fantázie
Obraz bol vystavený v jedálni a veľmi radi sa naň pozerali.
2. Koncentračno- pohybové cvičenie: precvičenie horných a dolných končatín, chrbtice,
koordinácia pohybov, orientácia v priestore.
3. Jubilanti za II.štvrťrok spoločenské posedenie pri káve a koláči 15 klientov.
4. Pracovná terapia- zametanie, polievanie kvetov, pohybová terapia, klienti, ktorí
sa mohli zo zdravotného dôvodu zúčastniť 8 klientov, pri úprave okolia.
5. Čítanie dennej tlače- rozhovory toto bolo určené pre všetkých klientov aj na izbách.
Júl :
1. Posedenia vonku, cvičenie s loptičkami a balónikmi aj chodiaci aj na vozíkoch.
2. Téma „Šport“ aké športy poznáme, kto športoval aktívne, alebo rekreačne.
3. Prechádzky vonku, komunikácia, zlepšenie časovej a priestorovej orientácie.
4. Hra kolky veľmi radi hrajú túto hru pohyblivosť, sústredenosť/ zúčastnilo sa 10 klientov.
5. Práca s papierom vyrábali sme pozdravy pre jubilantov zúčastnilo sa 14 klientov.
August :
1. Ergoterapia v záhrade-sledovanie farieb listov a kvetov v prírode, orientácia v ročnom
období, aké druhy kvetov poznáme, rozoznávanie listov podľa druhu.
2. Zbierali sme liečivé rastlinky, šípky, výmena informácii o záhradkárstve téma, ktorá
zaujala 14 klientov.
3. Prechádzka vonku, podporila svalovú silu, vytrvalosť koordináciu pohybu.
5. Lisovali sme rastlinky a listy, ktoré sme využili pri jesennej výzdobe.
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September :
1. Posedenie vonku, spomienky venované SNP klienti si spomínali na svoju mladosť
ako prežívali povstanie, čo si ešte z toho pamätajú beseda zaujala 15 klientov.
2. Kreatívna dekorácie „Jeseň“ z listov, konárikov sme si pripravili jesennú výzdobu
do jedálne. S veľkým elánom sa pustili do tejto činnosti 12 klienti.
3. Hra kolky vždy nadchne našich klientov, posilnia si svoje telo, pamäť, súťaživosť.
4. Oslavovali sme narodeniny, odovzdali krásne pozdravy, počúvali hudbu, ale i zaspievali
ľudové piesne 12 klientov.
5.Dokončili sme veľký obraz slnečnice z ktorého mali klienti radosť, mohli ho obdivovať
vstupnej hale kde si to pozreli rodinní príslušníci.
Október :
1. Pracovali sme s prírodným materiálom gaštanmi a malými tekvičkami, zručnosťou a
fantáziou sme vytvorili figúrky gaštanov, vyzdobili sme si jedáleň.
2. Zberali sme úrodu čilli papričiek, ktoré sme sami vypestovali z čoho bola obrovská radosť.
3. Hra „ Hod loptičkou do terča“ si posilňovali svaly, súťažili navzájom, precvičovali pamäť
sčítavaním bodov zúčastnilo sa15 klientov.
4. Bývali záhradkári sa realizovali pri sadení muškátov, ktoré budú na jar presádzať.
5. Príprava jesennej galérie, každý klient, ktorý mohol nakreslil obraz, kde použil vylisované
listy a svoju fantáziu.
November :
1. „Jesenná galéria“ výstava prác klientov, kde sme podporili fantáziu, jemnú motoriku
sústredenie na detail. Výstavu sme nainštalovali v jedálni a neskôr vo vstupnej hale.
Z výstavy mali radosť klienti ale aj rodinní príslušníci, ktorí si výstavku pozreli.
2.Pripravili sme veľkého Svetlonosa z tekvice, ktorú sme vydlabali, vymaľovali a v jedálni
pri raňajkách a obede sme si v ňom zapálili sviečku pod dozorom sociálnych pracovníčok.
3. Oslávili sme 90-te narodeniny jednej z najstarších klientov pri hudbe, koláčiku a kávičke.
4. Predstavili sme nových klientov, zoznámili s ostatnými klientmi, vzájomná komunikácia.
5. Príprava Mikulášskeho posedenia – maľovali sme Mikulášov, zimu, kreatívna činnosť
s papierom , pastelkami a vodovými farbami.
December:
1. Mikulášske posedenie – každý klient dostal mikulášsky balíček.
2. Vytvárali sme vianočné pozdravy pre každého klienta s pekným želaním zdravia a šťastia.
3. Pripravili sme vianočnú výzdobu zariadenia, jedálne, chodby, vstupnej haly a na dvere
každej izby sme vyrobili malú vianočnú dekoráciu, ozdobili sme vianočné stromčeky.
4. Posedenie pod stromčekom, spev kolied a vianočných piesni sa šíril po zariadení.
5. Vianočná atmosféra nás všetkých nadchla optimizmom a vianočnými želaniami zdravia
a šťastia do nového roka pre každého klienta.
Našim cieľom bolo využiť čas, ktorý sme s klientmi strávili na regeneráciu síl, oddych, a relax
rôznymi činnosťami muzikoterapiou, aktivizovali sme dlhodobú pamäť s využitím hudby
a textov piesni, s arteterapiou- kresliarske a maliarske činnosti, práce s papierom, prírodným
materiálom, kde sme využívali zručnosti seniorov, mohli sa pochváliť svojimi prácami
rodinným príslušníkom. Veľmi radi chodili na cvičenia, kde si posilňovali svaly, rozhýbali
končatiny a medzi prestávkami sme komunikovali na určitú tému: kúpeľné mestá, pohoria,
rieky, zahraničné mestá, farby, rastliny, zvieratká, cesta vlakom z Košíc do Bratislavy si
spomínali na jednotlivé zástavky, hra autobus vytváranie slov na jednotlivé písmenka čím
sme posilňovali pamäti. Je veľa možnosti ako spríjemniť pobyt v zariadení.
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II. Ročná účtovná uzávierka za rok 2014
Údaje v EUR
Majetok

2014

2013

0

0

665

1 331

0

0

1 942

1 570

0

0

72 963

48 896

881

1 004

19

440

76 472

53 244

-8 279

-2 572

127 399

85 768

Dlhodobé záväzky

988,85

665

Krátkodobé záväzky

69 618

87 768

170 669

162 438

598

1 197

76 472

53 244

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

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 2014
Výnosy

Nezdaňovaná činnosť

Zdaňovacia činnosť

206 919

0

8 190

0

380

0

Dotácia

127 319

0

Výnosy celkom

342 809

0

Spotreba materiálu

43 925

0

Spotreba energie

25 125

0

Opravy a udržiavanie

10 625

0

Z predaja služieb
Aktivácia
Príspevky od fyzických
osôb

Náklady

Cestovné

0

Ostatné služby (nájom)

96 921

0

119 929

0

41 203

0

Zákonné sociálne náklady

8 515

0

Dane, poplatky a pokuty

3 461

Ostatné náklady

1 381

0

Náklady celkom

351 088

0

–8 279

0

Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie
a zdravotné poistenie

Rozdiel výnosy a náklady
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IV.

Prehľad rozsahu výnosov v členení podľa zdrojov

Výnosy za rok 2014 sú členené nasledovne:
Príjmy za sociálne služby poskytované v zariadení pre seniorov a DSS
Aktivácia vnútroorganizačných služieb

206 920 EUR
8 190 EUR

Prijaté príspevky od fyzických osôb

380 EUR

Prijaté dotácie

127 319 EUR

Spolu

342 809 EUR

V.

Stav a pohyb majetku a záväzkov k 31.12. 2014

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. 2014 v pokladni a na bankových účtoch bolo 881,03 EUR.
Záväzky k 31.12. 204 tvoria záväzky z obchodného styku vo výške 55 397,68 EUR.
Organizácia má prijatú krátkodobú finančnú výpomoc od zriaďovateľa spoločnosti Fatraglobal, s.r.o. vo výške 170 669,80 EUR.
VI.

Zloženie orgánov n.o. v roku 2014

V roku 2014 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 13.3.2015
Vypracovali :
Ing. Branislav Urban
RNDr. Janka Barteková
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