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„Cieľom nášho
zariadenia je
poskytovať
kvalitné odborné
služby a našim
klientom
zabezpečiť
pokojné dôstojné
prežitie jesene
života“

Základné údaje o zariadení
Nezisková organizácia NOEMI, n.o. so sídlom na Cypriána Majerníka 44, Veľké
Kostoľany bola založená v roku 2008 zakladateľom Mgr. Marcelom Kubincom ako
nezisková organizácia poskytujúca všeobecno-prospešné služby.
Organizácia je registrovaná na Okresnom úrade v Trnave pod číslom VVS/NO113/2008
zo dňa 14.04.2008 s právoplatnosťou 17.04.2008.
NOEMI, n.o. poskytuje sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (
živnostenský zákon ) v znení neskorších predpisov – poskytovanie sociálnej služby
v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické
osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a to v:
➢ zariadení pre seniorov
➢ zariadení opatrovateľskej starostlivosti.
Orgánmi neziskovej organizácie sú:
➢ správna rada
➢ dozorná rada
➢ riaditeľ zariadenia
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Prevádzka a poskytované služby
Zariadenie sa nachádza blízko centra obce Veľké Kostoľany pri kaplnke, ktorej priestory
sú k dispozícii aj našim obyvateľom. Budova pozostáva zo zrekonštruovanej časti ( bývalý
Farský úrad ) a prístavby.
V zariadení sú jedno až štvorposteľové izby, sociálne zariadenia, jedáleň, kuchyňa,
spoločenská miestnosť, terasa, vnútorná záhradka a vonkajšia záhrada.
Kapacita zariadenia pre seniorov je 24 miest, v zariadení opatrovateľskej starostlivosti sú
3 miesta pre klientov.
Každý klient má k dispozícii nastaviteľnú posteľ, skriňu na odkladanie šatstva
a osobných vecí, nočný stolík, poličku, k vybaveniu izby patrí aj stôl a stoličky. Každý klient
si môže priniesť z domova i drobné osobné predmety.
Sociálne zariadenia sú bezbariérové, plne vybavené doplnené výškovo nastaviteľným
mobilným kreslom a prepravným zdvíhacím zariadením, ktoré uľahčujú výkon činností
spojených s osobnou hygienou kientov.
Jedáleň zariadenia je využívaná nielen na stravovanie, ale aj na spoločné posedenia,
tvorivé dielne, sledovanie televízie. Stravovanie klientov je zabezpečované externou
dodávateľskou spoločnosťou, ktorá garantuje nutrične a dieteticky vyváženú stravu pre
každého klienta podľa jeho zdravotných požiadaviek.
Okolie zariadenia je bezbariérové, slúži na oddych ,relaxáciu klientov, ale ponúka aj
možnosti pracovnej terapie v bylinkovej a okrasnej časti záhrady.
V roku 2019 sme poskytovali a zabezpečovali nasledovné činnosti:
➢ odborné činnosti:
-

základné sociálne poradenstvo,

-

pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,

-

pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,

-

sociálnu rehabilitáciu,

-

ošetrovateľskú starostlivosť,

-

rozvoj pracovných zručností,

➢ obslužné činnosti:
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-

ubytovanie,

-

stravovanie,

-

upratovanie,

-

pranie, žehlenie a drobná údržba šatstva,

➢ ďalšie činnosti:
-

utváranie podmienok na výdaj stravy,

-

vykonávanie osobnej hygieny,

-

úschovu cenných vecí,

-

záujmovú činnosť,

-

poskytovanie osobného vybavenia,

➢ sociálne poradenstvo,
➢ sociálnu rehabilitáciu,
➢ fyziatrická rehabilitácia,
➢ terapie.

Pre

klientov

nášho

zariadenia

prostredníctvom

externých

spolupracovníkov

zabezpečujeme služby pedikérky, kaderníčky a kozmetičky.
Rozvoj, podporu a udržiavanie fyzickej kondície ako aj rehabilitáciu zabezpečovalo naše
zariadenie prostredníctvom kvalifikovaného fyzioterapeuta.
O duchovné záležitosti našich klientov sa staral miestny pán farár, ktorý raz týždenne
slúži svätú omšu priamo v zariadení a poskytuje všetky duchovné služby.
Kultúrne vyžitie našich klientov bolo zabezpečované prostredníctvom spolupráce so ZŠ
a MŠ vo Veľkých Kostoľanoch, dychovou hudbou Rovina z Veľkých Kostolian, ZUŠ
Jaslovské Bohunice, Otto Weiter Agency, StepUp pri rôznych tematických udalostiach.
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Personálne a finančné zabezpečenie
zariadenia
Zariadenie poskytuje odborné a ostatné činnosti prostredníctvom týchto zamestnancov:
-

zdravotná sestra

-

sociálny pracovník

-

opatrovatelia

-

upratovačky

-

riaditeľ zariadenia

v trvalom pracovnom pomere, pracovný kolektív je doplnený o pracovníkov na dohodu
o pracovnej činnosti v nasledovných pozíciách:
-

fyzioterapeut

-

sociálny pedagóg,

-

ergoterapeut

-

opatrovatelia

Príjmy
príjem zo služieb

263 184,20 EUR

príspevky z 2%, darov

15 241,39 EUR

prijaté dary
finančný príspevok

675,00 EUR
144 288,00 EUR

Výdavky
spotreba materiálu

36 628,47 EUR

spotreba energií

7 686,19 EUR

služby

85 991,09 EUR

mzdové náklady a odvody

157 486,44 EUR

zákonné sociálne náklady

1 406,96 EUR

ostatné dane a poplatky

1 816,96 EUR
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Správa nezávislého audítora
Organizácii nevznikla povinnosť zabezpečiť vypracovanie správy nezávislého
audítora.
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Vyhodnotenie úloh za rok 2019 a hlavné
úlohy na rok 2020
V roku 2019 sme dosiahli stabilizáciu pracovného kolektívu, nastavili sme zdravotnoošetrovateľský manžment pre našich klientov (manažment vyšetrení, ošetrení, sprievod na
ošetrenia a vyšetrenia...). Aplikovali sme do praxe novú koncepciu nášho zariadenia, systém
sme

pravidelne

vyhodnocovali

a prispôsobovali

reálnym

priestorovým,

technickým

a personálnym podmienkam tak, aby sme zvýšili kvalitu poskytovaných služieb a prácu
s prijímateľom sociálnych služieb ako aj s rodinou a priateľmi našich prijímateľov.

V roku 2020 chceme komplexne zaviesť do praxe systém opatrovania podľa Moniky
Krohnwinkel, vykonať rekonštrukciu, údržbu plynových a tepelných zariadení, obmeniť
opotrebovaný a nefunkčný mobiliár, vysporiadať sa s ďalším navýšením mzdových nákladov
a nákladov na energie a údržbu.
Cielene sa zamerať na zlepšenie poskytovaných služieb a ponúknuť našim klientom
nové služby, rozšíriť možnosti kultúrneho vyžitia a spoločenského života prijímateľov
sociálnych služieb a zabezpečiť kvalitné vzdelávanie, kurzy, semináre pre zamestnancov
sledujúc povinné pravidelné vzdelávanie ako aj zvyšovanie odbornosti a tým skvalitnenie
služieb našich prijímateľov sociálnych služieb.

Vo Veľkých Kostoľanoch, 10.07.2020

Vypracovala: PhDr. Paulína Nitková, riaditeľ zariadenia, v.r.

