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1. Úvod

Nezisková organizácia Zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej starostlivosti NOEMI
n.o. so sídlom: ul. Cypriána Majerníka 44, Veľké Kostoľany, 922 07, IČO: 37 986 074 vznikla
zápisom

do

registra

neziskových

organizácií

Obvodného

úradu

Trnava

pod

číslom

VVS/NO113/2008 dňa 14.4.2008 s právoplatnosťou od 17.4.2008.

Zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej starostlivosti NOEMI n.o. poskytuje
nasledovné všeobecne prospešné služby:

●

sociálne služby

●

zabezpečuje záujmovú činnosť

●

utvára podmienky na úschovu cenných vecí

●

prepravnú službu

●

tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt

●

ochrana ľudských práv a základných slobôd

●

vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry

Hlavným cieľom Zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej starostlivosti NOEMI n.o. je
najmä: poskytovanie sociálnych služieb fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo poskytovanie sociálnych služieb potrebuje z iných
vážnych dôvodov. Zariadenie pre seniorov zastrešuje kapacitu 24 miest a zariadenie opatrovateľskej
starostlivosti 3 miesta.

Orgánmi neziskovej organizácie sú:

●

správna rada

●

dozorná rada

●

riaditeľka

2. Prevádzkové podmienky poskytovania sociálnych služieb

Zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej starostlivosti NOEMI n.o. sa nachádza v
centre obce Veľké Kostoľany, v jeho bezprostrednom okolí je rímsko-katolícky kostol s príjemne
upraveným okolím. V areáli NOEMI n.o. sa nachádza aj kaplnka, ktorú naši klienti a klientky
pravidelne navštevujú.

Ubytovaciu časť zariadenia tvoria tri trojlôžkové izby, tri štvorlôžkové izby, dve dvojlôžkové izby,
dve jednolôžkové izby s príslušenstvom. Spoločné priestory tvorí spoločenská miestnosť a jedáleň.

Pre výkon činností spojených s osobnou hygienou imobilných prijímateľov sociálnej služby máme
zriadené bezbariérové kúpeľne s výškovo nastaviteľným mobilným kreslom, toto kreslo a špeciálne
prepravné zdvíhacie zariadenia nám uľahčujú manipuláciu so zdravotne a telesne postihnutými
prijímateľmi sociálnej služby.

Okolie zariadenia tvorí záhradka s lavičkami, ktorá slúži na relaxáciu rehabilitáciu a oddych
prijímateľov sociálnej služby. Areál zariadenia dáva priestor aj na pracovnú terapiu. Prijímatelia
sociálnej služby majú priestor, kde pestujú bylinky, kvety a niektoré druhy zeleniny. Súčasťou
areálu je jedna garáž, ktorá slúži na úschovu náradia a ostatných vecí.

3. Prehľad poskytovaných služieb

Počas roka 2017 Zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej starostlivosti NOEMI n.o.
realizovala/ zabezpečovala nasledovné činnosti:

●

sociálnu pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

●

sociálne poradenstvo

●

sociálnu rehabilitáciu

●

ošetrovateľskú starostlivosť

●

ubytovanie,

●

stravovanie,

●

upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva

●

úschova cenných vecí
-v zariadení je umiestnený trezor, do ktorého si klienti môžu dať uschovať cennosti a
finančnú hotovosť, pri využití tejto služby zariadenie s klientom uzatvorí Zmluvu o úschove

●

zabezpečenie záujmovej činnosti
-ZŠ a MŠ Veľké Kostoľany- vystúpenie detí počas pamätných dní, výročných osláv
-ženský spevácky súbor Orchidea z Dolného Lopašova- vystúpenie s adventným programom
-pracovná terapia- tvorivé dielne každý utorok a štvrtok v mesiaci

●

poskytovanie osobného vybavenia (ak sa prijímateľovi sociálnej služby poskytuje celoročná
pobytová služba a ak si osobné vybavenie nemôže zabezpečiť sám)

●

požičiavanie pomôcok

●

kadernícke služby

●

pedikérske služby

●

psychologické poradenstvo

●

zabezpečenie uspokojovania spirituálnych potrieb

Sociálne poradenstvo zabezpečovala vzdelaná sociálna pracovníčka. Cieľovou skupinou boli
prijímatelia sociálnej služby umiestnení v zariadení, ich príbuzní a záujemcovia o sociálnu službu.
Prevažná časť sociálneho poradenstva bola zameraná na poskytovanie informácií týkajúcich sa
posudzovania odkázanosti na sociálnu službu. Poradenstvo bolo poskytované prevažne telefonicky
a e-mailom. Poskytovali sme najmä informácie o možnostiach, podmienkach, druhu a forme
poskytovania sociálnej služby. Pri osobných stretnutiach sme okrem poskytovania informácií
pomáhali aj s vypĺňaním tlačív, riešili sme problémy s financiami a medziľudskými vzťahmi.

Sociálna rehabilitácia je poskytovaná externe, občianskym združením Pamäť srdca, v zastúpení
Mgr. Barbora Porubčanová. Je zameraná najmä na rozvoj samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti,
návykov pri sebaobsluhe (obliekanie, vyzliekanie, umývanie zubov, ustielanie postele, jedenie,
používanie kompenzačných pomôcok a pod.); základných sociálnych zručnosti. Klienti a klientky
sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a tak sme sa v roku 2017
zamerali na nácvik základných sociálnych zručnosti: ako nadviazať rozhovor, ako požiadať o
pomoc, ako si nakúpiť,... a na rozvoj komunikačných zručnosti (čítanie, písanie, vybavovanie
korešpondencie). Sociálna rehabilitácia prebieha v priestoroch ZPS a ZOS NOEMI n.o., v areáli
budovy. Časovo nie je ohraničená, realizuje sa v priebehu celého pracovného dňa.

4. Personálne zabezpečenie

K 31.12.2017 sme evidovali 12 zamestnancov v trvalom pracovnom pomere a 4 zamestnancov na
dohodu.

Celkový počet zamestnancov

16

Funkcia

Počet

Riaditeľka

1

Sociálna pracovníčka

1

Zdravotná sestra

1

Opatrovateľky

11

Upratovačky

2

Finančná správa neziskovej organizácie
Príjem
Tržby z predaja služieb – príjem klienti

130936,-

Príspevky od FO, akcie

5120,-

Príspevok z podielu zaplatenej dotácie

4541,-

Dotácia

103680,-

Výdavky
Spotreba materiálu

36415,-

Spotreba energií

10210,-

Služby

61493,-

Mzdy

99314,-

Odvody

34556,-

Zákonné soc. náklady

2097,-

Ostatné dane a poplatky

1855,-

5. Vyhodnotenie úloh za rok 2017 a hlavné úlohy na rok 2018

V roku 2017 sa nám podarilo skrášliť našu terasu, kde je realizovaná záujmová činnosť s klientmi a
klientkami zariadenia. Zakúpili sme záhradné posedenie a hojdačku, kde klienti a klientky trávia
veľa času. Zrealizovali sme výsadbu zelene v priestoroch záhrady nášho zariadenia. Tiež sme
zakúpili jednu elektrickú polohovateľnú posteľ, nočné stolíky. V novembri sme usporiadali tradičný
Katarínsky ples na podporu nášho zariadenia a v decembri Vianočné trhy a Mikuláša.
Našim cieľom do roku 2018 je maľovanie spoločných priestorov, izieb a ostatných miestností v
zariadení, zmeniť dodávateľa stravy, ktorý zabezpečí diétny systém, pričom zakúpime aj kompostér
na zneškodňovanie vedľajších živočíšnych produktov- kuchynského odpadu, zakúpiť jedálenské
stoličky pre všetkých klientov a klientky. Tiež zorganizovať ďalší Katarínsky ples, z ktorého
výťažok bude opäť použitý na zveľadenie zariadenia NOEMI n.o.

6. Záver

NOEMI n.o. počas roku 2017 použila finančné prostriedky čo najefektívnejšie na zabezpečenie
potrieb klientov a zamestnancov. Všetky úseky v našom zariadení pracujú v zmysle súčasnej platnej
legislatívy .

Výročnú správu za rok 2017 vypracovala Bc. Katarína Kotrbová

Vo Veľkých Kostoľanoch 20.06.2018

Bc. Katarína Kotrbová
riaditeľka NOEMI n.o.

