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ZÁKLADNÉ ÚDAJE – SÍDLO, VZNIK, FORMA A CHARAKTERISTIKA ČINNOSTÍ

Názov spoločnosti:

Noemi n.o.

Sídlo:

Cypriána Majerníka 44, Veľké Kostoľany

Štatutárny orgán:

Bc. Katarína Kotrbová

Dátum začatia činnosti:

5.10.2009

Právna forma:

nezisková organizácia

IČO:

37986074

DIČ:

2022646681

Bankové spojenie:

SK5209000000000285327380

Noemi n.o. je nezisková organizácia s právnou subjektivitou, ktorá vznikla zápisom do Registra
neziskových organizácii Obvodného úradu Trnava pod číslom VVS/NO 113/2008 dňa 14.4.2008 s
právoplatnosťou 17.4.2008

INFORMÁCIE O ORGÁNOCH NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE
1. V priebehu roka 2016 prišlo k zmenám v štatutárnom orgáne, kde novým štatutárom sa stala
Bc. Katarína Kotrbová. Riaditeľka neziskovej organizácie, riadi činnosť a chod neziskovej
organizácie. Ku zmenách v správnej a dozornej rade neprišlo. Zostávajú nezmenení

členovia.
Štatutárny orgán : Bc. Katarína Kotrbová
Správna rada :

Ing. Karol Jasenovský predseda
Mgr. Igor Gajdoš - člen
Ján Deket - člen
Bc. Michal Nesteš - člen

Dozorný orgán :

Cyril Kolarovič
PaeDr. Michal Šintál
Ing. Jarmila Krajčovičová

Výročná správa o hospodárení neziskovej organizácie Noemi Veľké Kostoľany za rok 2016 je
predkladaná v súlade s § 34 odsek 1 zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciach
poskytujúcich všeobecne prospešné služby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Nezisková organizácia sídli na ulici Cypriána Majerníka 44 , vo Veľkých
Kostoľanoch, okres Piešťany.
Noemi n.o. je zapísaná v registri poskytovateľov sociálnych služieb Vyššieho územného celku
Trnava pod registračným číslom OSP/NO/51/2009 s dátumom registrácie 5.5.2009. Začiatok
poskytovania sociálnych služieb sa je od 5.10.2009, pobytovou formou na dobu neurčitú.

1. Zariadenie opatrovateľskej služby a Zariadenie pre seniorov s celoročným pobytom, ktorý nesie
názov NOEMI ( ďalej len „NOEMI“ ), je zriadený neziskovou organizáciou NOEMI, ktorá sídli vo
Veľkých Kostoľanoch na ul. Cypriána Majerníka č. 44.
2. NOEMI poskytuje všeobecne prospešné služby v zmysle zákona o sociálnych službách č.
448/2008 Z. z.
3. NOEMI poskytuje opatrovateľskú službu, spoločné stravovanie, prepravnú službu, starostlivosť v
ZOS a ZPS; tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt;
vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry; tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana
zdravia obyvateľstva.
4. Zariadenie NOEMI má kapacitu 27 lôžok s celoročným pobytom, z toho:

a) zariadenie opatrovateľskej služby - 3 miesta

b) zariadenie pre seniorov - 24 miest
Cieľovou skupinou Zariadenia opatrovateľskej služby a Zariadenia pre seniorov, n. o. sú dospelé
fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a fyzické osoby, ktoré dovŕšili
dôchodkový vek. Celková kapacita zariadenia je 27 miest.
Zariadenie opatrovateľskej služby zastrešuje kapacitu 3 miest. ZOS poskytuje služby fyzickej
osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby. Zariadenie pre seniorov zastrešuje kapacitu
24 miest. ZPS poskytuje služby fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na
pomoc inej fyzickej osoby, alebo poskytovanie sociálnych služieb potrebuje z iných vážnych
dôvodov.
Naše zariadenie poskytuje klientom ubytovanie, stravovanie, ošetrovateľskú starostlivosť,
poradenstvo, cvičenia na jemnú motoriku, duchovné a náboženské aktivity. Zabezpečuje zdravotnú
starostlivosť.
Stravovanie v roku 2016 bolo zabezpečované externe, t. j. dodávateľsky.

PRIESTOROVÉ PODMIENKY POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Priestory v NOEMI sa nachádzajú v rozľahlom zrekonštruovanom jedno podlažnom objekte bývalej
fary, ktorej časti sa skladajú z pôvodnej budovy a novej prístavby.
Pôvodná budova sa skladá zo vstupného priestoru, dlhej chodby, z ktorej sa vstupuje

do

spoločenskej miestnosti. Na tejto chodbe sa nachádzajú tri štvorlôžkové izby a jedna trojlôžková.
Popri chodbe sa nachádza wc so sprchovým kútom, wc pre imobilných, wc pre mobilných, v
každom wc sa nachádza taktiež umývadlo. Ďalej tu nájdeme samostatnú miestnosť s výlevkou,
miestnosť pre pranie bielizne, skladu čistej bielizne, kotolne . Nachádza sa tu aj kuchynka, ktorá

slúži na výdaj stravy, a hneď oproti je veľká terasa na odpočinok.
Zariadenie novej budovy pozostáva taktiež z dlhej chodby, ktorá vedie do dvoch kancelárií a
ošetrovne. Nachádzajú sa tu dve trojlôžkové izby. Tak isto tu nájdeme, kúpelňu s WC a sprchovým
kútom pre ženy, WC pre imobilných a tak isto aj kúpelňa pre mužov s WC, pisoármi a sprchovým
kútom. V tejto časti sa nachádza aj kotolňa. V novej časti sa nachádzajú aj dve dvojlôžkové a dve
jednolôžkové izby. Jednolôžkové izby sú spojené s malou chodbičkou, kde majú spoločné
samostatné WC so sprchovým kútom a umývadlom.

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE
K 31.12.2016 bolo XXXX zamestnancov v trvalom pracovnom pomere k rovnakému dátumu v
zariadení pracovalo xxx zamestnancov na dohodu. Z celkového počtu boli dvaja muži.
Počet zamestnancov: xxxxx
z toho:
Riaditeľ : 1
Sociálny pracovník: 1
Zdravotná sestra: 1
Opatrovateľky:
Upratovačka: 2

KAPACITA

ZARIADENIA

A

ZÁKLADNÁ

ŠTRUKTÚRA

PRIJÍMATEĽOV

SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Ku dňu 31.12.2016 bolo v registri poskytovateľov sociálnych služieb poskytovanie sociálnych
služieb pobytovou celoročnou formou na neurčitý čas v kombinovanom zariadení sociálnych
služieb – v zariadení pre seniorov

v počte 24 klientov a v zariadení opatrovateľskej služby 3

klienti.
Prijímateľom sociálnej služby je podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení
neskorších predpisov :
- v zariadení pre seniorov fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc
inej fyzickej osoby, fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby
potrebuje z iných vážnych dôvodov
- v zariadení opatrovateľskej služby fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby

ZPS
príchody
16

r. 2016 - počet klientov
odchody
0

príchody

r. 2016 - počet klientov
odchody

0

0

úmrtia
16

ZOS
úmrtia
0

PREHĽAD POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB
Umiestnením do zariadenia niektorí seniori chápu ako zradu od ich vlastnej rodiny, od ktorej
čakali , že sa sa o nich postarajú v ich starobe. Mnohokrát sa však stáva , že sa i najbližšia rodina
nemôže, alebo nechce postarať a seniorov a preto volia alternatívu, domovy pre seniorov. Vo veľmi
veľa prípadoch, sa stáva že odchod seniora z domova pôsobí veľmi stresujúco a prejavuje sa to
okrem iného aj na jeho psychike. Veľmi ťažko sa im vysvetľuje, prečo museli práve oni odísť z
vlastného domova, od rodiny, že sa nemá kto o nich postarať. Veľký dôraz sa kladie na
individuálny prístup ku každému klientovi na báze vysokej profesionality a ľudskosti personálu.
Počas roka 2016 sme s klientmi zorganizovali veľmi veľa aktivít.
V letnom období sme počas roka 2016 spolu s klientmi vysádzali veľké množstvo kvetín. Bolo
veľmi veľa druhov, o ktoré sme sa starali, polievali, presádzali.
Počas celého roka sme seniorom spestrovali program s kreslením, maľovaním, vyfarbovaním,
tvorili sme rôznorodé obrázky. Ku každému ročnému obdobiu sme si spravili výzdobu, aby ten
pobyt v zariadení mali krajší a veselší. Po celom našom zariadení bolo vidieť naše úsilie, zdobili
sme okná, dvere, nádvorie, všade, kde sa dalo. Spolu so seniormi sa hrávame rôzne spoločenské
hry, domino, človeče nehnevaj sa, dostihy a sázky, tie sa seniorom veľmi pozdávajú a vedia sa s

nimi nadlho zabaviť. Hráme sa rôzne kartové hry, pexeso, máme veľmi veľa psychologických a
logických hier a skladačiek. Ak máme chuť tak si spolu spievame, tancujeme, alebo pozeráme TV.
Chodíme často na prechádzky, hlavne v letnom období, kedy väčšinu času trávime vonku, či už na
terase, alebo mimo zariadenia.
Letné obdobie nám prináša veľa radostí a spríjemňujeme si ju aj častejším chodením na zmrzlinu
sem do centra dediny. Pri zmrzline je krásna terasa, kde si posedíme, porozprávame, postretáme
dedinčanov a s dobrým pocitom odchádzame do zariadenia.
V tomto roku sme mali veľmi veľa osláv. Či už mali narodeniny, alebo meniny, vždy sme ich
patrične oslávili s dobrou tortou a zákuskami.
V roku 2016 bola organizovaná, ako každý rok akcia pod názvom „Kostolanský scískanec“.
Hlavným zmyslom bola príprava miestnej pochúťky scískancov, ktoré pripravilo veľmi veľa ľudí.
Či už zamestnanci, známi, kamaráti, či obyvatelia z dediny. Do tejto akcie boli priamo zapojení
zamestnanci Noemi n.o., ktorí prispeli svojou ochotou, aby sa finančne pomohlo organizácii Noemi
n.o. Táto udalosť bola veľmi dobrou možnosťou, ako sa zabaviť s klientmi, ktorý sú v zariadení,
nakoľko tu po celý čas hrala miestna dychová hudba. Klienti sa zabávali, tancovali, spievali,
pochutili si na scískancoch a s dobrým pocitom odchádzali domov.
Seniorom sme sa snažili počas roka spestrovať program vystúpeniami od detičiek zo škôlok a škôl.
Malé detičky im robili radosť spievali, recitovali, tancovali. Pri každej príležitosti im priniesli
darček, čo ich veľmi potešilo.
V našom zariadení sme oslavovali deň matiek i deň žien, pričom ženy dostali kvietok a mali z toho
úprimnú radosť.
So seniormi máme aktivity ako pečenie, kde si spoločnými silami vytvoríme dobroty, ako sú
napríklad šišky, scískance, maffíny, koláče, torty, slané pečivo, pagáče a pod.
V novembri sa organizoval katarínsky ples, na ktorý boli pozvaní zamestnanci, príbuzní klientov,
sponzori a ľudia z blízkeho či širšieho okolia. Ľudia sa veľmi dobre zabávali a výťažok išiel na
pomoc zariadeniu.
V predvianočnom období sme mali Mikulášsku akciu, kde nás navštívil Mikuláš. Priniesol si so
sebou harmoniku, čo nám spríjemnilo program, kedže si seniori mohli aj zaspievať. Na záver
programu porozdával seniorom mikulášske balíčky.
Zariadenie NOEMI, n. o. navštevuje dvakrát do mesiaca psychologička, s ktorou majú klienti
možnosť komunikovať jednotlivo aj skupinovo. Na základe týchto rozhovorov je následne lepšia
spolupráca, komunikácia a celkový prístup k riešeniu problémov, vzhľadom k tomu, že zvlášť práca
so staršími ľuďmi je často veľmi náročná a neraz si vyžaduje profesionálny prístup.
Klientom v zariadení sú poskytované aj nasledovné služby, ako pedikúra, manikúra, taktiež
návšteva kaderníčky.

Klienti okrem odborného personálu môžu využívať pomoc kňaza. O duchovný program pre našich
seniorov je postarané formou svätej omše, ktorú slúži miestny kňaz každý utorok, kde sú pozvaní aj
miestny obyvatelia. V areály zariadenia sa nachádza aj kaplnka, kde sa môžu klienti modliť.

CIEĽ ORGANIZÁCIE NA ROK 2017
Cieľom organizácie v roku 2017 bude zvládnuť organizačný chod zariadenia.
zveľaďovať

Snažiť sa a

dobré meno v zariadení, aby sme mali stále dostatok záujemcov. V r. 2017 sa

posnažíme revitalizovať, zútulniť areál zariadenia. V našom záujme pre klientov je zútulniť terasu
a vytvoriť pri nej zátišie plné kvetov. Chceli by sme, ak to bude finančne možné opraviť chodník pri
vstupe do zariadenia. Ďalším cieľom v zariadení by bolo obmeniť starší nábytok a vymeniť ho za
nový. Po celom zariadení sa posnažíme vysadiť kvety a pridať posedenie. Chceme tak isto
pokračovať v tradičných akciách ako je Kostoliansky scískanec, Katarínsky ples, mikulášske
posedenie, predvianočné posedenie pri kapustnici a iné.

ZÁVER
Vedenie Noemi, n.o. sa snažilo počas roku 2016 využiť finančné prostriedky čo najúčelnejšie a
najefektívnejšie na zabezpečenie potrieb klientov a zamestnancov

Výročnú správu za rok 2016 vypracoval Bc. Katarína Kotrbová

Vo Veľkých Kostoľanoch 03.05.2017
.............................
Bc. Katarína Kotrbová
riaditeľ Noemi n.o.

