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1. Úvod

Základné údaje:

Názov : 
Registroval:
Registračné číslo:
Dátum zápisu:

Charita Modra, n.o.
Obvodný úrad Bratislava
OVVS-31132/265/2008-NO
31.10.2008

IČO : 45166390
DIČ : 2022705652
Bankové spojenie : Tatrabanka
  Pobočka Modra
  Účet číslo: 2629061707
                        
Sídlo : Ulica, číslo: Trlinská 38 
  Obec: Šenkvice
  Okres : Pezinok

                          
PSČ 900 81

Prevádzka : Ulica, číslo: Vinohradská 57
  Obec: Šenkvice
  Okres : Pezinok

Zakladateľ:                       Bc. Jaroslav Bilka
PhDr. Zuzana Bilková

Orgány organizácie: Správna rada Bc. Jaroslav Bilka
    Bc. Kristína Sandtnerová, 

       rod. Bilková
Bc. Eva Vavrinčíková

    
  Riaditeľ : PhDr. Zuzana Bilková
  

Správna rada prerokovala a jednohlasne schválila dňa 14.7.2013 predloženú 
výročnú správu za rok 2013.
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2. Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2013

    s uvedením vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie.

Vážení priatelia, 

    Naša nezisková organizácia bola založená v októbri 2008. 31.10. 2008 bola zaregistrovaná 

v Registri neziskových organizácií vedenom  Obvodným úradom v Bratislave, odborom 

všeobecnej vnútornej správy. Naša činnosť umožňuje  žiť v kruhu svojej rodiny klientom so 

zdravotným problémom a seniorom.

Naša činnosť:

v Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti podľa osobitného 

zákona:

· opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je 

odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, je odkázaná na pomoc pri úkonoch 

sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych 

aktivitách, 

· prepravná služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím 

odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej 

osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po 

rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie

· v roku 2013 sme zaregistrovali  nové sociálne služby, ktoré začneme poskytovať 

od 1.1.2014 , a to požičiavanie pomôcok, základné sociálne poradenstvo a denný 

stacionár  v priestoroch Obecného úradu Vištuk.

v Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti zabezpečuje poskytovanie  

odbornej ošetrovateľskej starostlivosti v domácnosti klienta podľa zákona č 

576/2004 Z.z.    o zdravotnej  starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti    v znení neskorších predpisov a zákona č. 578/2004 Z.z. o 

poskytovateľoch  zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, 

stavovských organizáciách v zdravotníctve znení neskorších predpisov. 

Ošetrovateľskú starostlivosť poskytujú kvalifikované zdravotné sestry

Poskytujeme odbornú ošetrovateľskú starostlivosť:

· Komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť o ležiacich pacientov

· Ošetrovanie rán

· Prevencia a ošetrovanie dekubitov

· Ošetrovateľská rehabilitácia a mobilizácia pacientov

· Podávanie injekcií a infúzií

· Odber krvi v domácnosti

· Starostlivosť o stómie

· Meranie fyziologických funkcií

· Strarostlivosť o klientov terminálnom štádiu

                Starostlivosť poskytovaná prostredníctvom Agentúry domácej ošetrovateľskej 

starostlivosti je hradená zo zdravotného poistenia na základe schválenia revíznym lekárom.
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Činnosť Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

Počet sestier:  6
Počet ošetrených pacientov:       369
Priemerný počet návštev na jednu sestru za deň: 12-15 klientov

Zloženie ošetrovaných klientov: 
Podľa veku: 

·     0-19                      0 klientov
·  19- 60                    59 klientov
· nad 60 rokov        310 klientov

Podľa mobility klientov:
· mobilní klienti                                        27 klientov
· klienti s obmedzenou mobilitou           211 klientov
· imobilní klienti                                     125 klientov
· mentálne retardovaní pacienti                  1 klient
· klienti s psychiatrickou diagnózou           5 klienti

Podľa najčastejších výkonov:
· ošetrovateľská rehabilitácia                            
· prevencia dekubitov                                          
· ošetrovanie rán                                                  
· ošetrovanie dekubitov                                       
· ošetrovateľská hygiena                                      
· starostlivosť o stómie                                           
· podávanie infúzií                                                   
· podávanie injekcií                                               
· starostlivosť o kaválny katéter  a i.v. kanylu          

Podľa najčastejších diagnóz:
· pacienti s onkologickým ochorením
· pacienti po náhlej cievnej príhode
· pacienti po úrazoch – zlomeniny krčka stehnovej kosti
· pacienti s ulcusom na predkolení
· pacienti s dekubitmi
· pacienti s ochorením chrbtice

Pri ošetrovaní klientov v domácnosti sestry využívajú 2 motorové vozidlá značky Fiat Panda. 
Sestry najazdia  viac ako 100 km denne. Tretie auto je k dispozícii podľa potreby, inak slúži 
pre potreby prepravnej a opatrovateľskej služby. Ďalšie auto využívame v terénnej 
opatrovateľskej službe. V súčasnosti máme k dispozícii 5 aut.
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Činnosť  opatrovateľskej služby.

Počet sociálnych pracovníkov: 1
Počet opatrovateľov stredisko Šenkvice :  6
Počet opatrovateľov stredisko Dubová :  2
Počet opatrovateľov stredisko Svätý Jur :  12
Počet opatrovateľov - projekty s Úradom práce a soc. vecí a rodiny: 

· §50a– 3 zamestnanci - projekty z roku 2012
· §50  -  1 zamestnanec
· §50a-  2 zamestnanci – projekt z roku 2013
· §52a – priemerne 12 uchádzačov za mesiac

Rozvoz obedov -zamestnanci: 1

Počet opatrených klientov:  
· Opatrovateľská služba Modra:       52 klientov|
· Opatrovateľská služba Častá:           2 klienti
· Opatrovateľská služba Dubová:       3 klienti
· Opatrovateľská služba Svätý Jur:  20 klientov

 
Počet rozvezených obedov: denne –priemerne 50 

Celkový počet odpracovaných opatrovateľských hodín: 30 409
                                                           
Klienti v domácnosti využívajú 3 elektrické polohovacie postele, 3 mechanické polohovacie 
postele, 1 nemocničnú posteľ, kyslíkový koncentrátor, viacero vozíkov, WC stoličiek, 
chodítok a antidekubitných matracov. 

                                                            
V poskytovaní opatrovateľskej starostlivosti pretrváva stály problém s financiami. Hodinové 
náklady na poskytnutú starostlivosť sú vyššie ako platby od klientov, pretože reálne náklady 
sú pre opatrovaných vysoké a obce musia pristupovať k poskytovaniu sociálnych služieb 
v rámci svojich finančných možností.
Túto situáciu sa snažíme riešiť pomocou projektov cez úrad práce a sociálnych vecí.

Prepravná   služba

Šofér : 1
Počet klientov prepravnej služby
Pravidelný  klient  : 2
Nepravidelní klienti : 7

Prepravnú  službu využívajú najmä naši klienti, ktorým sa poskytuje domáca
ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť a prepravná služba umožňuje skvalitniť 
poskytovanú starostlivosť.
Úlohou šoféra prepravnej služby je rozvoz liekov a zdravotných pomôcok našim klientom.
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Projekty cez Úrad práce, sociálnych vecí  a rodiny v Pezinku

v Chránená dielňa  - svoju činnosť začala 1.7.2009.Jej zamestnanci poskytujú 
pomocné kancelárske práce a prípravné práce pre ADOS a opatrovateľskú službu.

Počet zamestnancov:  6 – 5 zamestnancov so zdravotným postihnutím
                                            1 pracovný asistent

Činnosť: 
· zadávanie údajov do počítača – nahadzovanie výkonov ADOS

· administratívne práce pre ADOS -príprava návrhov na poskytovanie DOS

· príprava materiálnu pre sestry – výroba štvorcov, tampónov

· upravovanie priestorov dispečingu ADOS, upratovanie skladu pomôcok, 

starostlivosť o nebezpečný odpad, starostlivosť o kvety

v Zamestnávanie uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom aktivačnej činnosti 
formou dobrovoľníckych  prác podľa § 52a zákon 5/2004 o službách 
zamestnanosti 

Počet zamestnancov:  
· 1 projekt 15.7.2012–15.1.2013 – celkovo 14 uchádzačov o zamestnanie

· 2 projekt  1.2.2013 - 30.4.2013 – celkovo 13 uchádzačov o zamestnanie

· 3 projekt  1.9.2013 - 28.2.2014 – celkovo 10 uchádzačov o zamestnanie

Činnosť: 
· Opatrovateľská služba v domácnosti 

v Zamestnávanie  znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie podľa § 50a zákon 
5/2004 o službách zamestnanosti.

Počet zamestnancov:  
· 1 projekt 1.9.2011- 31.8.2013- 2 zamestnanci

· 2 projekt 1.3.2012- 28.2.2014 – 1 zamestnanec

· 3 projekt 1.3.2013 -31.3.2015 – 2 zamestnaci

Činnosť: 
· Opatrovateľská služba v domácnosti 

· Pomocné práce v kancelárii
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v Zamestnávanie  znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie podľa § 50 zákon 
5/2004 o službách zamestnanosti.

     Počet zamestnancov:  
· 1 projekt 1.2.2013- 28.2.2015- 1 zamestnanec

                 Činnosť: 
· Opatrovateľská služba v domácnosti

Cieľ projektov 

Ø Umožniť uchádzačom o zamestnanie, ktorí sú dlhodobo  nezamestnaní, nájsť 

uplatnenie a možnosť získať aspoň minimálne finančné prostriedky pre život. 

Ø Umožniť zamestnávateľovi vytvoriť nové pracovné miesta

Ø Umožniť uchádzačom o zamestnanie zamestnať sa a udržať sa v zamestnaní

Ø Riešenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, ktorá je ohrozená sociálnym 

vylúčením

Ø Pomoc pri riešení problémov fyzických osôb, ktoré majú obmedzené schopnosti 

spoločensky sa začleniť a samostatne riešiť svoje problémy 

Ø Poskytovanie kvalitnej opatrovateľskej  starostlivosti chorým a starším obyvateľom 

v ich domácnosti 

Ø Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb sociálne znevýhodneným skupinám –

rozvoz obedov, nákupy starším, chorým  a imobilným občanom

Ø Zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím  - prechádzky, doprovod pri 

vybavovaní, nákupoch, návštevách

Ø Skvalitnenie života chorých občanov - pomoc pri vybavovaní pomôcok, starostlivosť 

o pomôcky

Ø Organizovanie humanitárnej starostlivosti – zber odevov, nábytku, potrieb do 

domácnosti...

Medzi naše činnosti patrí aj trvalá zbierka ošatenia a potrieb pre domácnosť v spolupráci so 

Službami Božieho Milosrdenstva Lackov. V minulom roku sme naložili 1 kamión. 
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3. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov 

v nej obsiahnutých.

Súčasťou tejto správy je
Ø Výkaz ziskov a strát 
Ø Súvaha
Ø Prehľad o daroch, príspevkoch a príjmoch za rok 2013

4.Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke.

Výrok auditora bude v zvlášť dokumente.

5.Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch.

Prijmy:

Z vlastnej činnosti: 207 223,53.-€

Dary: 340.-€

2% z daní : 2099,93.- €

Príspevky z ÚPSVaR na jednotlivé projekty:  28 489,17.-€

Výdavky :

      Výdavky na správu : 21 920,66.- – čistiace a hygienické potreby, kancelárske 
potreby, zdravotné potreby, PHM, opravy aut, cestovné ,nájomné, za účtovné služby, 
telefóny...

      Výdavky na mzdy, stravné lístky a náklady spojené so zamestnacami: 231 816,45

      Výdavky spolu:  253 737,11.-

Konečný zostatok v pokladni k 31.12.2013 : 169.-

Konečný zostatok na účte k 31.12.2013: 42.-

Konečný zostatok spolu k 31.12.2013: 211.-

 6. Prehľad rozsahu prínosov (výnosov) v členení podľa 

zdrojov
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Prehľad v prílohe k výročnej správe

7. Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie.

Nezisková organizácia nemá nehnuteľný majetok. Vlastní 5 motorových vozidiel– 2 z 
nich zakúpila v roku 2011, 2 staršie ojazdené v roku 2013 a 1 má viac ako 10 rokov. 
Jedno auto sme vyradili z našich aut pre častú nutnosť opravy. Majetkom neziskovej 
organizácie je zariadenie kancelárie.

Majetok neziskovej organizácie: Konečný zostatok spolu k 31.12.2013.-

Záväzky k 31.12.2012 :

dlhodobé záväzky  - záväzky zo sociálneho fondu   2 811.-€

       krátkodobé záväzky – z obchodného styku                                                      264.-

                                  - záväzky voči zamestnancom /mzdy 12/2013/         11 453.-

                                  -Zúčtovanie s poisťovňami /12/2013/                          6 814.-

                                  - daňové záväzky   /12/2013/                                            78.-

8. Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku 
ktorým prišlo v priebehu roka.

V roku 2012- 10.4.2012 prišlo k zmene štatútu . Bol prijatý  Dodatok k štatútu č.1, bod 
III. Druh všeobecne prospešných služieb. Zmena rieši  zosúladenie našej činnosti 
s novými zákonnými úpravami. Druh činnosti sa  rozšíril o služby denného stacionára, 
zapožičiavanie pomôcok a základné sociálne poradenstvo.

9. Ďalšie údaje určené správnou radou.

Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje na zverejnenie vo výročnej správe.

Všetky naše aktivity chceme zachovať. Kolektív našich pracovníkov je stabilný. Naďalej 
chceme poskytovať kvalitnú domácu starostlivosť a rozvíjať ďalšiu sociálnu starostlivosť.

Šenkvice, 12.7. 2014
Vypracovala  PhDr. Zuzana Bilková, riaditeľka neziskovej organizácie Charita Modra 

Za správnu radu predseda správnej rady: Bc. Jaroslav Bilka
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