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

Aktivity n.o. Senion od 01.01. 2015 do 31.12.2015

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 2015 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 2015 bol 32,8 klienta.
Senion, n.o. zamestnával 19 zamestnancov na riadny pracovný pomer.

K 31.12. 2015

Naša kultúrna a záujmová činnosť bola zameraná na voľnočasové aktivity našich klientov.
Pripomenuli sme si ich jubileí, povzbudili myseľ i ducha, využili arteterapiu, sociálnu
rehabilitáciu a prispeli k pozitívnym priateľským vzťahom.
Január :
1. Novoročné posedenie pri stromčeku, s koledami a malým občerstvením.
2. Venovali sme sa kreatívnej činnosti s podporou fantázie, zručnosti a priateľských vzťahov.
3. Celoročné vyhodnotenie hier a cvičení „Olympiáda seniorov“
4. Cvičenia na rozvoj pamäti - krížovky, hádanky a pod.

Február:
1. Psychoterapia – rozprávanie, komunikácia. Človek dosiahne pochopenie ak sa má komu
vyrozprávať o svojich pocitoch a starostiach.
2. Arteterapia – vymaľuj si svoje skryté bolesti –využili sme k tomu výtvarné umenie.
3. Valentínske posedenie pri kávičke, každý klient dostal krásne srdiečko.
4. Fašiangy – tradícia, ktorá stále evokuje v ľudskej mysli. Pripravili sme masky,posednie
pri šiškách a čaji so spomienkou na mladosť.
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Marec :
1. Posedenie k MDŽ - pripravili sme si výzdobu na nástenky, vytvorili kvietky, ktoré sme
venovali našim klientkám.
2. Aktívne cvičenia v telocvični s fitloptami, a precvičovanie dolných končatín na rodopede.
3. Práca s pôdou – do debničiek sme sadili semienka kvetov a papričiek o ktoré sme sa
starali
po celý rok.
4. Muzikoterapia – počúvanie relaxačnej a meditačnej hudby na CD a klienti spievali ľudové
piesne.

Apríl :
1. Príprava Veľkonočnej galérie – klienti rôznymi maliarskymi a kresliarskymi technikami
pripravili kresby na výstavu od 22.3. 9.4.2015, ktorú si pozreli aj rodinní príslušníci.
2. Na veľkonočnú výzdobu sme si pripravili rôzne dekorácie :maľované kraslice,korbáče.
3. Cvičenia hry s loptami vo dvojici, posiľňovanie svalstva, sústredenia sa, súťaživosť.
4. Spoločenská téma o ručných prácach je obľúbená a nikdy sa klientom nezunuje.

Máj:
1. Oslava 90 – tich narodenín p. Hatiar – posedenie pri torte a káve spojené s hudbou
klient zahral na ústnej harmonike.
2. „Deň matiek“ každá klientka dostala kvietok, ktorý sme s láskou vyrobili.
3. V peknom počasí posedenia vonku s úpravou okolia vchodu do budovy, sadili sme
krásne muškáty.
4. Pracovali sme s prírodným materiálom – prvé kvietky a vetvičky sme odtláčali na výkresy.

Jún:
1. Krásne divadelné predstavenie „Pyšná princezná“ v realizácii divadla Portál z Prešova
bol to krásny umelecký zážitok pre našich klientov.
2. Brigádovali sme na úprave okolia nášho zariadenia, starostlivosť o kvety v debničkách.
3. Pripravili sme si Filmový klub a klienti komunikovali o svojich obľúbených fimoch.
4. Kreatívnou práce sme vytvorili krásny obraz „Slnečnica“ hra s farbami a papierom.
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Júl:
1. Rehabilitačno-relaxačné cvičenia na zlepšenie kondície, koordinácia pohybov,podpora
priateľských vzťahov – posedenia vonku.
2.Reminiscencia – spomienky na rôzne udalosti, zážitky, rozoznávanie minulosti a prítomnosti, rodinu, prácu a pod.
3. Prechádzky po okolí, spievali sme ľudové piesne a spomínali na mladosť.
4. Relaxačné kreslenie – výtvarné umenie nám pomáha uvoľniť sa.

August:
1. Lekárska prednáška o imunite.
2. Vychádzky v prírode so zberom liečivých byliniek z ktorých si varíme výborný čajík.
3. Pekné počasie nám prialo – hrali sme hry s loptami spojené aj s pamäťovými hrami.
4. Naši klienti si zaspomínali na SNP –diskusia.

September:
1. Záhradná terapia –presádzali sme muškáty a starali sme sa o zeleň.
2. Na jesenných prechádzkach sme zberali prírodný materiál, ktorý využijeme na dekoráciu.
3, Kreativna činnosť – vytvorenie obrazu „Jeseň“ zo suchých listov a konárikov.
4. Zberali sme našu úrodu papričiek a paradajok – radosť z celoročnej práce.

Október:
1. Oslávili sme jubilantov, počúvali relaxačnú hudbu.
2. „Mesiac úcty k starším“ kultúrny program žiakov ZŠ Rudina-veľmi pekný kultúrny zážitok.
3. Vymaľuj si skryté bolesti duše- antistresové omaľovánky.
4. Zazimovali sme kvety, práca s prírodným materiálom.
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November:
1. Príprava „Jesennej galérie“ tvoríme obázky s tématikou jesene a zvieratiek.
2. Vytvorili sme svetlonosy z tekvice a pripravili sme aj výstavku v jedálni.
3. Nezabúdali sme ani na hry s loptami, kolkami, hod do terča loptičkou a pod,
4. Aktivity klientov sme podporili kultúrnym programom spevom, básničkami.

December:
1. “Mikulášske posedenie“ pri kávičke, každý klient dostal mikulášsky balíček.
2. Pripravili sme si mikulášsku výzdobu- omaľovánky s mikuláčskou tématikou.
3. Vytvorili sme si z papiera krásny vianočný stromček a pripravovali, vianočnú výzdobu.
4. Výzdoba stolov, stromčekov, násteniek je v mesiaci december našou prioritou.
Počúvanie a spievanie vianočných kolied a krásnej adventnej hudby.
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II. Ročná účtovná uzávierka za rok 2015
Údaje v EUR
Majetok

2015

2014

Dlhodobý nehmotný majetok

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

0

665

Dlhodobý finančný majetok

0

0

1 887

1 942

0

0

65 579

72 963

Finančné účty

161

881

Časové rozlíšenie

343

19

71 965

76 472

-2 757

-8 279

113 212

127 399

1286

988,85

51 772

69 618

196 415

170 669

844

598

67 969

76 472

Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky

Majetok celkom
Imanie a peňažné fondy
Výsledok hospodárenia
Rezervy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové výpomoci a pôžičky
Časové rozlíšenie
Vlastné a cudzie zdroje celkom
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III. Prehľad o výnosoch a nákladoch n.o. za rok 2015
Výnosy

Nezdaňovaná činnosť

Zdaňovacia činnosť

208 402

0

8 609

0

791

0

Dotácia

127 318

0

Výnosy celkom

345 120

0

Spotreba materiálu

47 727

0

Spotreba energie

19 706

0

Opravy a udržiavanie

15 915

0

Z predaja služieb
Aktivácia
Iné ostatné výnosy

Náklady

Cestovné

0

Ostatné služby (nájom)

95 135

0

118 459

0

38 262

0

Zákonné sociálne náklady

8 927

0

Dane, poplatky a pokuty

1 746

Ostatné náklady

2000

0

Náklady celkom

347 877

0

- 2757

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 2015 sú členené nasledovne:
Príjmy za sociálne služby poskytované v zariadení pre seniorov a DSS
Aktivácia vnútroorganizačných služieb

208 402 EUR
8 609 EUR

Iné ostatné výnosy

791 EUR

Prijaté dotácie

127 318 EUR

Spolu

345 120 EUR

V.

Stav a pohyb majetku a záväzkov k 31.12. 2015

Organizácia SENION, n.o. eviduje dlhodobý majetok a to hlavne zdvíhacie zariadenia pre
uľahčenie manipulácie s klientmi, zásoby tvoria hlavne potraviny na 160,51 EUR.
Záväzky k 31.12. 2015 tvoria záväzky z obchodného styku vo výške 39 684,65 EUR.
Organizácia má prijatú krátkodobú finančnú výpomoc od zriaďovateľa spoločnosti Fatraglobal, s.r.o. vo výške 196 415,04 EUR.
VI.

Zloženie orgánov n.o. v roku 2015

V roku 2015 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 24.03.2016
Vypracovali :
Ing. Branislav Urban
RNDr. Janka Barteková
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