Výročná správa o činnosti
SENIOR ACTIVE Hriňová, n. o
za rok 2013
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1.

Základné údaje o spoločnosti

Nezisková organizácia SENIOR ACTIVE Hriňová n. o. so sídlom Školská ul.1566, 96205
Hriňová, IČO: 45735573 vznikla podľa ust. § 11 ods. 1 zákona NR SR č. 213/1997 Z. z.
o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecné prospešné služby v znení zákona
NR SR č. 35/2002 Z. z. a bola zaregistrovaná Obvodným úradom v Banskej Bystrici pod
číslom OVVS/NO-5/2011 dňa 14. 03. 2011 a začala poskytovať služby klientom od 25.
07. 2011.

Druh všeobecne prospešných služieb:
- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
- zabezpečenie bývania, stravy
- rehabilitačná činnosť
- zaopatrenie
- poradenstvo
Ponúkame celoročné ubytovanie v jedno a dvojlôžkových izbách, stravovanie a nepretržitú
opatrovateľskú starostlivosť pre obyvateľov zariadenia. Zároveň ponúkame aj krátkodobé,
strednodobé a dlhodobé ubytovanie, ktoré je určené tým, ktorí potrebujú dočasne riešiť
otázku bývania a zdravotnej starostlivosti počas rekonvalescencie, rehabilitácie. V rámci
celoročného pobytu máme k dispozícii 100 miest pre klientov s najťažšími somatickými
a psychickými chorobami.

2.

Prehľad za kalendárny rok 2013

2.1.

Súčasný vývoj

SENIOR ACTIVE Hriňová n. o., zariadenie sociálnych služieb s celoročnou pobytovou
formou, disponuje kapacitou 100 miest.
K 31. 12. 2013 bolo umiestnených 72 klientov podľa Zákona č. 448/2008 o Sociálnych
službách.
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Pohlavie klientov zariadenia k 31. 12. 2013
Tabuľka č. 1.
Počet
27
45
72

Muž
Žena
Spolu

%
37,54
62,46
100,00

Graf č. 1:

Pohlavie klientov zariadenia
k 31.12.2013
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Vekové zloženie klientov k 31. 12. 2013
Tabuľka č. 2.
Vek
od 0-39
40-62
63-74
75-79
80-84
85-89
nad 90
Spolu

Klienti
1
11
29
8
14
7
2
72

%
1,38
15,18
40,02
12,04
19,32
9,30
2,76
100

3

Graf č. 2:
Vekové zloženie klientov v %
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Stupne odkázanosti klientov k 31. 12. 2013
Tabuľka č. 3:
I. %
Muži
Ženy
Spolu

II.

Stupne odkázanosti (aj v %)
% III. % IV.
%
V
%
.

VI.

%

Spolu
(aj v %)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
6

2,76
8,28

6
4

8,92
5,52

25
29

34,50
40,02

27
45

37,54
62,46

0

0

0

0

0

0
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11,04

10

14,44

54

74,52

72

100

Graf č. 3: Stupne odkázanosti klientov v %
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2.2.

Sociálna starostlivosť

Sociálna starostlivosť poskytovaná v zariadení DSS je orientovaná hlavne na to, aby
sa seniori po príchode do nášho zariadenia cítili ako v domácom prostredí. Počas obdobia
adaptácie, ale aj počas celého pobytu pracuje s klientmi mutlidispciplinárny tím a tým sa
snažia zamestnanci aplikovať holistický prístup v starostlivosti o klientov. Neustále
vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie personálu zaručuje, že spolupráca a komunikácia so
seniormi s Alzheimerovou chorobou je na adekvátnej úrovni. Pri všetkých činnostiach je
snahou celého personálu zapájať klientov čo v maximálnej miere, aktivizovať
a mobilizovať ich sily, smerovať k samostatnosti a sebestačnosti.
Keďže prevažnú časť klientov máme s Alzheimerovou chorobou, samozrejme máme
metódy, techniky a postupy práce prispôsobujeme tejto diagnóze. Snažíme sa denne
aktivizovať, motivovať, komunikovať a hlavne vytvárať príjemnú rodinnú atmosféru,
aktívne i pasívne zapájať do programu zariadenia, vytvárať podmienky pre sebarealizáciu –
z toho dôvodu aktívne spolupracujeme s Centrom MEMORY v Bratislave.
Sociálny pracovník zabezpečuje kultúrnu, záujmovú činnosť, participuje na liečebnej
a sociálnej rehabilitácii. Pri každodennej práci využíva techniky sociálnej práce
s jednotlivcom, skupinou, komunitou, rodinou. Sociálny pracovník úzko spolupracuje
s rodinnými príslušníkmi, kde sa spoločne snažia udržiavať kontakt klienta s rodinou.
V spolupráci s celým tímom a rodinou vypracováva „Individuálny plán rozvoja osobnosti
klienta“ , vybavuje administratívu klientov. Pripravuje každodenné aktivity pre seniorov,
v ktorých aplikuje precvičovanie jemnej a hrubej motoriky, spoločenské hry, sociálnu
komunikáciu (rozvoj reči, slovnej zásoby, vedenie dialógu individuálny a skupinový
rozhovor), muzikoterapiu, agapeterapiu (duchovný rozhovor, modlitba), čítanie dennej
tlače, kníh, idivid. cvičenie – RHB, polohovanie, relaxácia (dychové cvičenia, masáže),
ergoterapiu (pracovná terapia – nácvik práce v domácnosti, ručné práce), pamäťové
cvičenia, muzikoterapia, záhradnícku terapiu (práce v areáli zariadenia, pestovanie kvetín),
prechádzky.
Nakoľko sme sa počas roku 2013 zamerali okrem iného i na rozvoj spolupráce v rámci
komunity a tým zabezpečovať klientom komplexnú starostlivosť. Rozvinuli sme
intenzívnu spoluprácu s MÚ Hriňová, Farským úradom v Hriňovej, OO PZ Hriňová, MŠ
a ZŠ Hriňová, Detským domovom v Korytárkach, mestskými a obecnými úradmi,
Banskobystrickým samosprávnym krajom, Centrom MEMORY.
Keďže sme presvedčení, že veľmi dôležitou súčasťou a zdrojom sily v živote našich
klientov je duchovný rozmer a uspokojovanie spirituálnych potrieb. Rozvinuli sme úzku
a intenzívnu spoluprácu s Farským úradom Hriňová, kde duchovný otec našich klientov
pravidelne navštevuje – klienti pristupujú k sviatosti zmierenia a k sviatosti oltárnej. Priamo
v zariadení raz mesačne slúži svätú omšu, kde sa aktívne zapájajú klienti svojimi
modlidbami, spevmi. V areáli bola vystavaná a vysvätená „kaplnka“, pri ktorej sa najmä
v letných mesiacoch stretáva modlitbové spoločenstvo, ale tak isto sa tu ponúka priestor
pre tiché rozjímanie a rozširovanie dimenzie viery každého jedného klienta.
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Pri rôznych príležitostiach ak je Veľká noc, Vianoce, mesiac úcty k starším, Valentín, pripravujeme pre našich klientov, spoločné akcie a zábavy, v spolupráci s miestnymi
hudobníkmi a folklórnymi súbormi, ktoré vždy oživia chod zariadenia svojimi zaujímavými
nápadmi, dobrým programom a predovšetkým dobrou náladou, ktorá priaznivo pôsobí na
našich klientov. Ale rovnako nás navštevujú deti z MŠ a ZŠ v Hriňovej s pútavým
programom a predovšetkým dobrou náladou, ktorá priaznivo pôsobí na našich klientov
o príjemné zážitky.
Taktiež starostlivosť našim klientom či už priamo v zariadení pri vybavovaní úradných
náležitostí alebo bezprostredne v uliciach Hriňovej pri pravidelných prechádzkach,
návšteve verejných inštitúcii v duchu hesla „ pomáhať a chrániť“ zabezpečujú príslušníci
OO PZ Hriňová.
Medzi pravidelné akcie, ktoré pripravujeme spolu s klientmi patria oslavy sviatkov klientov
(meniny a narodeniny), MDŽ, Deň matiek... Príprava, prežívanie vianočných
a veľkonočných sviatkov v zariadení. V letných mesiacoch sa organizujú guľášové
a opekačkové párty, spojené s tancom a hudbou.
Cieľom celého personálu je prácu prispôsobovať individuálnym potrebám a schopnostiam,
možnostiam klientov. Aktivity na zvýšenie kvality života, zníženie stresu, vyvolávať
duchovný rast, podporovať zmyslovú stimuláciu, zlepšovať fyzické i duševné zdravie.

2.3

Zdravotná starostlivosť

Zdravotná starostlivosť je riešená prostredníctvom obvodného lekára, ktorý sídli vedľa
nášho zariadenia a následne psychiatričky a odborných špecialistov, kde služby
zabezpečujeme prostredníctvom našich zdravotných sestier a zdravotných asistentov. Po
stránke zdravotnej a rehabilitačnej sa na mám za rok 2013 podarilo splniť predsavzatie,
ktoré sme si želali v spolupráci s našimi občanmi v zariadení. Rôzne poďakovania za
odbornú starostlivosť, tak od odborných špecialistov i od rodinných príslušníkov boli
smerované personálu, ktoré ich potešilo a zároveň sa zaviazalo naďalej skvalitňovať
poskytovanie služieb.
Starostlivosť o klientov je na vysokej kvalitatívnej úrovni poskytovaná 35 zamestnancami:
1 riaditeľ
1 hlavná zdravotná sestra – vedúca zdravotného úseku
13 opatrovateliek
6 zdravotný asistent
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2 sociálny pracovník
1 hospodárka
4 inštruktor sociálnej rehabilitácie
2 kuchárky
2 pomocné kuchárky
2 upratovačky
1 práčka, pomocná sila

2.4

Budúci vývoj zariadenia

SENIOR ACTIVE Hriňová n.o., má nasledujúce plány v roku 2014:
1. Naďalej aktívne spolupracovať s mestskými a obecnými úradmi aj prostredníctvom
Klubu starostov v regióne, naďalej viesť úzku spoluprácu s poslancami BBSK.
2. Naďalej viesť úzku spoluprácu s MÚ Hriňová.
3. Rozširovať vzdelanostnú úroveň, hľadať nové trendy, inovácie pri poskytovaní
sociálnej starostlivosti.
4. Upevňovať spoluprácu s nadáciou Centra Memory Bratislava.
5. Po ukončení vzdelávacieho procesu v Centre Memory sa uchádzať o vytvorenie
pracoviska pre poskytovanie služieb občanom s Alzheimerovou chorobou
a následne spolupracovať s rodinnými príslušníkmi a všetkými, ktorých spája
záujem riešiť problém Alzheimerovej choroby v danom regióne.
6. Poskytovať bazálnu stimuláciu pre ťažko postihnutých klientov.
7. Rozšíriť poskytovanie sociálnej služby, o nadštandartnú službu zameranú na
rehabilitačné cvičenia a terapie, v záujme skvalitatívnenia života našich klientov.

2.5

Splnené ciele

- úspešne sme sa podieľali pri riešení problémov v sociálnych službách ako aktívny člen
Asociácie poskytovateľov služieb
- pravidelne poskytujeme fyzioterapeutické služby klientom zariadenia, v spojení s bazálnou
stimuláciou
- úspešne sa nám darí rozvíjať základné a sociálne zručnosti potrebné pre samostatnosť
klientov
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- poskytujeme sociálnu službu s prízvukom na jej adresnosť, jedinečné potreby klienta,
s ohľadom na jeho možnosti a schopnosti pri plnom rešpektovaní jeho individuality.
- vzdelanostnú úroveň našich zamestnancov sme rozšírili vo viacerých príkladoch:
- 1 zamestnankyňa – „zdravotnícky asistent“ – pokračuje na zvyšovaní
svojej vzdelanostnej úrovne, ako poslucháčka externého štúdia na UMB BB, odbor
„Ošetrovateľstvo“
- v mesiaci Máj 2013 – 1 zamestnankyňa úspešne absolvovala Kurz
Inštruktor sociálnej rehabilitácie v Centre Memory Bratislava, so zameraním na
Alzheimerovu chorobu.
- Štatutárny zástupca zariadenia – ukončuje v roku 2014 doktorandské
štúdium na VŠ Sv. Alžbety v Ružomberku, v oblasti „Sociálna rehabilitácia pre mentálne
postihnuté osoby“

2.6

Vízia do budúcnosti

- pokračovať v rozširovaní vzdelanostnej úrovne zamestnancov zariadenia
- zaviesť a zrealizovať nové terapie
- rozvíjať základne a sociálne zručnosti potrebné pre samostatnosť klienta
- rozšíriť fyzioterapeutické služby v našom zariadení
- zaviesť spoluprácu s dobrovoľníkmi
- účasť, prípadná realizácia projektov, zameraných na rozvoj sociálnych služieb v zariadení
- ponúkať kvalitné, efektívne a adresné sociálne služby, ktoré zohľadňujú individuálne
potreby každého klienta

3.

Audítorská správa

Dňa 09. 04. 2013 bol vykonaný audit účtovnej závierky v súlade so Zákonom č. 540/2007
Z. z. o audítoroch, audite a dohľad nad výkonom auditu a o zmene a doplnení Zákona č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ostatnými právnymi normami
platnými v Slovenskej republike za účtovné obdobie roku 2013 a následne audit súladu

8

výročnej správy zostavenej podľa §20 Zákona č. 431/2002 Z. z. v platnom znení
s auditovanou účtovnou závierkou.

4.

Finančné ukazovatele

Účtovná jednotka oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu nezmenila účtovné
metódy, zásady a naďalej účtuje v podvojnom účtovníctve.
V roku 2013 neboli nášmu zariadeniu poskytnuté sponzorské dary.
Pohľadávky do lehoty splatnosti k 31.12.2013, boli vo výške 5577,48 € a záväzky do lehoty
splatnosti k 31.12.2013 boli vo výške 6534,57 €.

5.

Údaje určené Správnou radou

Správna rada zasadala dňa 14. 04. 2014 s nasledovným programom:
-

Schválenie účtovnej závierky za rok 2013
Odsúhlasenie Výročnej správy za rok 2013
Diskusia o nenaplnených cieľoch za rok 2013

deväť
Správna rada zasadala dňa 16. 12. 2013 s nasledovným programom:
-

6.

Zhodnotenie dosiahnutých výsledkov za celý rok 2013
Zabezpečiť, aby ciele, ktoré sa nepodarilo naplniť v roku 2013 boli zrealizované
v roku 2014
Vytýčenie nových úloh na rok 2014

Záver

Výročná správa o činnosti SENIOR ACTIVE Hriňová n. o. za rok 2013 bola schválená na
zasadnutí Správnej rady SENIOR ACTIVE Hriňová, konanej v sídle organizácie dňa
14. 04. 2013.

v Hriňovej, dňa 15. 04. 2013
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