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Milí priatelia, rodičia, príbuzní a kolegovia,
rok 2020 bol úplne iný, ako sme si ho predstavovali. Bol presiaknutý obavou z ochorenia, strachom o blízkych, odlúčenosťou, únavou,
... akoby otočený o 180 stupňov. Bolo to naozaj tak?
Nebol to rok, kedy sme naše životy mohli spomaliť, mohli sme byt spolu doma alebo učiť sa nové technické vymoženosti komunikácie,
aby sme sa videli, počuli. Alebo sme sa mohli radovať z maličkostí, na ktoré sme predtým v uponáhľanosti zabudli? Sú to dva rôzne
uhly pohľadu a záleží len na nás, ktorý si vyberieme.
Chcem Vám všetkým za tento zvláštny rok poďakovať :
Ďakujem Vám naši priatelia – prijímatelia sociálnych služieb, že ste to zvládli a boli s nami trpezliví, keď sme sa snažili dodržiavať
všetky opatrenia, dezinfekcie, odlúčenia od kamarátov a príbuzných.

Ďakujem Vám kolegovia za Vašu obetavú a dôslednú prácu - bez dovolenky, s únavou, s mnohými obmedzeniami v súkromných
životoch, aby ste Koronavírus nepreniesli do Sibírky. Veľmi si to vážim.
Ďakujem Vám milí rodičia – príbuzní, že ste nás podporovali, rešpektovali a boli trpezliví.
Ďakujem Vám – všetkým podporovateľom, že ste nás zásobili dostatočným množstvom ochranných a dezinfekčných prostriedkov
a milými darčekovými prekvapeniami.

Napriek pandémii sme však poskytovali sociálne služby a na ďalších stránkach našej Výročnej správy za rok 2020 sa môžete bližšie
dozvedieť, čo všetko sme spoločne zažili.
Martina Betinová, riaditeľka

TOTO SME MY
Centrum sociálnych služieb SIBÍRKA (ďalej len CSS Sibírka) je zariadenie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti
Bratislavského samosprávneho kraja, je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou, napojenou na rozpočet nášho
zriaďovateľa. CSS Sibírka poskytuje sociálne služby už 34 rokov.
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V CSS Sibírka poskytujeme dva druhy sociálnych služieb
•

Domov sociálnych služieb - sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia
a nepriaznivého zdravotného stavu

•

Služba včasnej intervencie - sociálne služby na podporu rodiny s deťmi.

Cieľom CSS Sibírka je tímovou činnosťou a koordinovanosťou jednotlivých postupov a metód vytvárať každému prijímateľovi sociálnej
služby také podmienky, ktoré plne akceptujú jeho výnimočnosť, jedinečnosť, individualitu, zlepšujú kvalitu jeho života a napomáhajú
rozvíjať jeho schopnosti.
Našim cieľom je poskytovať vysoko kvalitnú sociálnu službu pre našich prijímateľov, v tom nám pomáha týchto osem princípov:

1

Rešpektovanie záujmov a potrieb
prijímateľov sociálnych služieb

5

Emocionálna podpora

2

Koordinácia a integrácia

6

Záujem a zapojenie sa rodiny a priateľov

3

Informácie a vzdelávanie

7

Kontinuita

4

Fyzická stabilita

8

Prístup k službám

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Domov sociálnych služieb (ďalej „DSS“) poskytuje sociálne služby pre cieľovú skupinu detí a dospelých od 6 rokov veku do dovŕšenia
dôchodkového veku. Ide o osoby s viacnásobným postihnutím, teda kombináciu mentálneho, telesného postihnutia s pridruženým
zmyslovým postihnutím a nepriaznivým zdravotným stavom. Svoju činnosť CSS Sibírka vykonáva na základe zákona č. 488/2008 Z.z.
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 448/2008 Z.z.).

CELOROČNÁ POBYTOVÁ FORMA

TÝŽDENNÁ POBYTOVÁ FORMA

AMBULANTNÁ FORMA

18 prijímateľov sociálnej služby

12 prijímateľov sociálnej služby

8 prijímateľov sociálnej služby

Štruktúra prijímateľov sociálnej služby k 31.12.2020
V DSS sme ku dňu 31.12.2020 poskytovali sociálnu službu pre 37 prijímateľov sociálnej služby, ktorí sú v VI. stupni odkázanosti na
pomoc inej fyzickej osoby, z celkovej kapacity 38 prijímateľov sociálnej služby ( ďalej „PSS“).

ŠTRUKTÚRA PSS PODĽA POHLAVIA

20

17

ŠTRUKTÚRA PSS PODĽA VEKU
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6-18 rokov

19-30 rokov

41-50 rokov

51-71 rokov

31-40 rokov

V roku 2020 sa nám uvoľnilo jedno miesto na celoročnom pobyte, jedno na týždennom pobyte, ktoré boli obsadené prijímateľmi
sociálnej služby vedenými v našej evidencii žiadateľov. Následne sa uvoľnili dve miesta na dennej forme a tie boli obsadené tiež
v rámci prijímateľov sociálnej služby vedenými v evidencií žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Jedno miesto na
dennej forme poskytovania sociálnej služby sa uvoľnilo na dobu určitú, a to sa nám nepodarilo v roku 2020 obsadiť.
Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby u nás v Sibírke bola ku koncu roka nasledovná:

Forma sociálnej služby

Ambulantná forma

Týždenná pobytová forma

Celoročná pobytová forma

Počet žiadateľov

0

17

34

V rámci sociálnej práce u nás v Sibírke je sociálny pracovník v neustálom kontakte s prijímateľmi sociálnej služby a s rodinnými
príslušníkmi. Toto bolo veľmi dôležité hlavne v čase vypuknutia pandémie, ktorá ohromila celý svet a naše zariadenie nevynímajúc.
V rámci spolupráce, neustálom kontakte a spolupatričnosti sme toto obdobie zvládli a opäť sme sa mohli vrátiť k plnohodnotnému
poskytovaniu našich sociálnych služieb, aj keď s nejakými obmedzeniami. Našim cieľom je poskytovať plnohodnotné sociálne služby,
sociálne poradenstvo a pomoc prijímateľom sociálnych služieb v rámci rešpektovania ich jedinečnosti, napĺňania individuálneho plánu
a uplatňovať ich práva a právom chránených záujmov.
Hlavná zásada R-O-R, pravidelné testovanie a zvýšené hygienické podmienky nám napomohli k tomu, aby sme našich prijímateľov
ochránili pred ochorením COVID-19.

V rámci zlepšenia poskytovania sociálnych služieb už niekoľko rokov poskytujeme u nás v Sibírke našim prijímateľom možnosť
využitia služby Krátkodobej intervenčnej služby. Táto služba je určená prijímateľom, ktorí sú v Sibírke na týždennom pobyte alebo
dennom. 3-krát v roku tak majú možnosť ostať u nás aj cez víkend.
Túto službu za rok 2020 využilo:

2

7

Ambulantná forma
Týždenná pobytová forma

Pri zisťovaní spokojnosti prijímateľov sociálnej služby
a rodiny/priateľov využívame rôzne metódy a formy. Ide
o osobné rozhovory, Ryriersku radu, Stretnutia s rodičmi /
príbuznými a priateľmi a využívame aj dotazníky
spokojnosti pre rodiny a priateľov. V roku 2020 sme využili
nasledovný dotazník:

4. Prosím zaškrtnite stĺpec, odpoveď podľa Vášho názoru:
a = veľmi spokojný/á
b = skôr spokojný/spokojná
c = skôr nespokojný/á
d = nespokojný/á
Servis a Kvalita
Ako ste spokojný/á so službami v našom zariadení?
Ako ste spokojný/á s prostredím a vybavenosťou zariadenia?

CSS SIBÍRKA
– DOTAZNÍK PRE RODINU/PRIATEĽOV
Aby ste nám pomohli zlepšiť naše služby, ocenili vy sme Vašu úprimnú
spätnú väzbu
1. Aký je Váš príbuzenský vzťah k nášmu klientovi?

Ako ste spokojný/á s vybavenosťou izby Vášho príbuzného?
Ako ste spokojný/á so zdravotnou starostlivosťou v našom zariadení?
Ako ste spokojný/á s kvalitou stravy, ktorú Vášmu príbuznému
poskytujeme?
Ste spokojný/á s komunikáciou našich zamestnancov s Vami?

2. Ako dlho býva Váš príbuzný v našom zariadení?
a. menej ako 1 rok
b. 1-2 roky
c. 2-4 roky
d. viac ako 5 rokov

5. Ako by ste popísali atmosféru v zariadení?
a. veľmi dobrá
b. skôr dobrá
c. neutrálna
d. zlá

3. Odkiaľ ste sa dozvedeli o našom zariadení?
a. mesto, obec
b. odporúčanie
c. z internetu
d. z tlače

6. Odporučili by ste naše zariadenie známym alebo priateľom?
a. áno
b. nie
Ďakujeme za Váš čas, ktorý ste venovali tomuto dotazníku.

A B C D

Vyhodnotenie:
Servis a Kvalita

Veľmi spokojný/á

Skôr spokojný/á

Ako ste spokojný/á so službami v našom zariadení?

13

2

Ako ste spokojný/á s prostredím a vybavenosťou zariadenia?

11

4

Ako ste spokojný/á s vybavenosťou izby Vášho príbuzného?

12

3

Ako ste spokojný/á so zdravotnou starostlivosťou v našom zariadení?

9

5

Ste spokojný/á s kvalitou stravy, ktorú Vášmu príbuznému poskytujeme?

10

3

Ste spokojný/á s komunikáciou našich zamestnancov s Vami?

13

2

Ako by ste opísali atmosféru v zariadení?
14
12
10

8
6
4
2
0
Veľmi dobrá

Skôr dobrá

Neutrálna

Zlá

Neodpovedalo

Skôr nespokojný/á

Nespokojný/á

TERAPIE A FYZIOTERAPIA
Napriek hygienickým opatreniam a obmedzeniam súvisiacich s pandémiou COVID - 19 sme sa snažili zachovať chod bežného života a
terapií a poskytovať dostatok nových zážitkov a podnetov, ktoré by boli pre našich prijímateľov sociálnych služieb zaujímavé
a podporovali rozvoj ich schopností a zručností.
Čo nám dal a naučil nás rok 2020?
•

Posilnili sme komunikáciu s rodičmi a príbuznými prijímateľov sociálnych služieb

Tak ako po minulé roky sme si vzájomne posielali fotografie, videá, emaily a o to viac pravidelnejšie sme telefonovali a využívali aj
novú formu - videohovor, aby sme umožnili predovšetkým našim celoročným prijímateľom mať pravidelnejší kontakt s rodinou,
poprípade sa dozvedeli, ako sa majú naši prijímatelia, ktorí trávili čas doma.
•

Vyskúšali sme nové aktivity

Učili sme sa spoločne používať nový počítač v rámci posilňovania jemnej motoriky a kognitívnych schopností a koordinácie, napríklad
formou rôznych počítačových hier, alebo prehľadávaním internetu na základe ich záujmov a potrieb pozeraním obľúbených videí
a hudobných klipov. Do daru sme dostali ping-pongový stôl a spolu s kolkami sme v hrávali nielen v našich átriách v prípade pekného
počasia, ale využili sme aj naše vnútorné priestory. Veľkým zážitkom pre nás bola aj súkromná jazda električkou, kde sme si mohli
vyskúšať sedieť priamo v kabíne šoféra, spojenú s prehliadkou depa a historických vozidiel DPB.

•

Posilnili stav zamestnancov

Napriek pandémii sa nám podarilo získať nových zamestnancov na terapeuticko-diagnostický úsek, vďaka čomu mali naši prijímatelia
viac možností trávenia svojho voľného času na individuálnych alebo skupinových terapiách a aktivitách.
•

Prezentácia výrobkov

Keďže tento rok nebolo možné zúčastniť sa na charitatívnych trhoch, výrobky a maľby našich prijímateľov sme prezentovali na
facebookovej a webovej stránke CSS Sibírka. Ďakujeme všetkým za pozitívnu spätnú väzbu a dary na nový materiál.

•

Knižnica v komunite

Vyrobili sme drevenú knižničku, ktorá
umožňuje ľuďom zo širšieho okolia požičať si
a vymieňať knihy, vďaka čomu máme
možnosť čítať s našimi prijímateľmi stále
nové príbehy. Knižnička je umiestnená pred
vstupom do zariadenia, aby k nej mali
obyvatelia blízkej komunity prístup.
•

Tradičné aktivity

Tento rok sme sa intenzívne venovali
spoločnému vareniu a pečeniu, vyskúšali sme
množstvo nových receptov a chutí. Počas
pekného počasia sme sa snažili tráviť čas
vonku a podarilo sa nám ísť aj na zopár
výletov, napríklad na Devín, Železnú
studničku a Račianske mýto.
Nechýbala nám ani kultúra, tak ako každý rok
k nám prišlo Divadlo Makile s rôznymi
predstaveniami a keďže sme nemohli chodiť
do kina, premietali sme si filmy na plátno.

•

Vzdelávanie zamestnancov

Väčšina plánovaných školení a vzdelávaní sa z dôvodu pandémie presúvala na ďalší rok, alebo do online priestoru, prípadne reagovali
na pandemickú situáciu. Niektorí pracovníci absolvovali:
-

Krízový manažment pre pobytové zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately
počas pandémie OCHORENIE (COVID-19) (webinár)
Strach v zariadeniach ZSS v krízovej situácii (Diana Kosová, online webinár)
5 jazykov ocenenia v práci a biznise (Juraj Sasko - Visibility, online webinár)
Webinár pre malé firmy: Ako riadiť firmu a zvládať stres v neistých časoch (Vladimíra Neuschlová, online webinár)
Úvod do vizuálneho myslenia: Vizuálna facilitácia pre podporu skupinovej dynamiky – workshop
Expresivní terapie so zaměřením na arteterapii (Pedagogická fakulta MU, Brno)

Naša vďaka patrí:
-

Iniciatíve Kto pomôže Slovensku, vďaka ktorej sa o nás
dozvedelo viacero firiem a darcov, ktorí nám poskytli rôzne
preventívne a hygienické pomôcky

-

Študentom z gymnázia na Metodovej ulici v Bratislave a Nadácii
Anjelské krídla za vianočné darčeky a terapeutické pomôcky pre
našich prijímateľov

-

Polícii SR za vypátranie ukradnutej špeciálne upravenej hojdačky,
tzv. hniezda a všetkým, ktorých nás podporovali a pomáhali
zdieľať informácie

-

Všetkým individuálnym darcom za hygienické potreby, príspevky
na kapustnicu, suroviny na varenie a pečenie s prijímateľmi, a iné

-

Všetkým zodpovedným zamestnancom, testujúcim a osobám,
vďaka ktorým sa ochorenie COVID do nášho zariadenia nedostalo

-

Ľuďom z Komerčnej banky, 3D-tlačiarne.com, Heineken,
Spoločnosti
vietnamsko
–
slovenského
priateľstva
v Hočiminovom meste a mnohým iným za materiál na arteterapiu
a príspevok na terapeutické pomôcky.

OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ
Aj napriek mimoriadnym udalostiam v spojitosti s pandémiou COVID – 19
sme neustále boli k dispozícii našim prijímateľom sociálnej služby Práve
v týchto dňoch je starostlivosť o nich mimoriadne dôležitá, a my vnímame, že:
,,musíme nepretržite chrániť zdravie našich najzraniteľnejších“.
Kvalita ošetrovateľskej starostlivosti o prijímateľov je komplexná,
zabezpečovali a zabezpečujeme ju prostredníctvom kvalifikovaných sestier
v koordinácii s obvodným lekárom, lekárom špecialistom, ostatným
personálom a v neposlednom rade s rodinou. Plánujeme a realizujeme aktivity
zamerané na prevenciu ochorení a ich komplikácií, podporu a udržanie
zdravia.
Prijímatelia sú dispenzarizovaní v odborných ambulanciách a v momentálnej
pandemickej situácii, sme využívali a využívame vzdialený monitoring
,,Telemedicínu“ ktorý predstavuje komplexné riešenie pre trvalé monitorovanie
prijímateľa na diaľku prostredníctvom analýzy pozorovania a výsledkov
kvalifikovaného zdravotníckeho personálu.
Komplexná ošetrovateľská starostlivosť bola v roku 2020 hradená aj
z verejného zdravotného poistenia (Všeobecná zdravotná poisťovňa),
s ktorým mala naša organizácia uzatvorené a platné vzťahy.

Vzdelávame sa odborne a sústavne prispievame k aktualizácii už vypracovaného Pandemického plánu, prevádzkových opatrení
a nových postupov počas pandémie COVID – 19 v súlade s odborným usmernením MZ SR. Školili sme zamestnancov v súlade
s pandemickým plánom a zaobchádzania s odpadom rovnako ako s infekčným odpadom, kontinuálne sledovali dodržiavanie platných
epidemiologických opatrení v súvislosti ochorením COVID – 19, dodržiavali zásady barierovej ošetrovateľskej starostlivosti,
zabezpečovali adekvátnu dekontamináciu priestorov, a vytvárali jednotnú a bezpečnú komunikačnú stratégiu na účely správneho,
bezpečného a efektívneho odovzdávania informácii smerom k rodinám prijímateľov.

Názov vzdelávacej aktivity

úroveň

časové obdobie

spolu zamestnancov

Technická podpora ošetrovania opatrovania klienta

krajská

január

4 sestry, 1 zdrav. asistentka

MEDI KON I. 2020

krajská

február

2 sestry

Prevencia infekcie rany I. webinár

miestna

február

2 sestry

Odber biologického materiálu na COVID 19 Medirex

krajská

jún

2 sestry

Prevencia infekcie rany II. webinár

miestna

november

3 sestry

Prevencia infekcie rany III. webinár

miestna

november

3 sestry

Rok 2020 bol veľmi zložitý, plný nečakaných zmien a náročných výziev, ale dali sme to...
-

Nepretržite sme testovali našich prijímateľov a zamestnancov na Covid – 19

-

Otvorili sme sa okolitej komunite a pomohli sme s celoplošným testovaním obyvateľov SR v dňoch od 31. októbra do 1. novembra
2020, s celkovým počtom 390 vykonaných antigénových testov na COVID – 19 a nulovou pozitivitou.

-

V novembri sme zaočkovali 9 prijímateľov proti sezónnej chrípke

-

S podporou MPSVaR formou dotácii sme v novembri 2020 zabezpečili vitamíny ,,C“ a ,,D3“ pre prijímateľov a zamestnancov na
dobu približne pol roka.

-

,,Monitorovací systém dávkovania liekov“ (MSDL) sa nám rozrástol o špeciálny liekový vozík a pôvodné liekovky sme nahradili
novými.

-

ESSITY SLOVAKIA s. r. o. nás podporila sumou 400 € na zmierňovanie psychického napätia počas pandémie

A čo ďalej?
-

Sme v procese vybavovania nového všeobecného
lekára, ktorý bude pravidelne dochádzať za našimi
prijímateľmi celoročnej pobytovej formy a v prípade
úspechu, ponúkneme túto možnosť aj prijímateľom
ambulantnej a týždennej pobytovej formy.

-

Snívame o novom nábytku do ,,sesterskej miestnosti“ ,
tak začíname hľadať granty, ktoré by náš sen podporili.

SLUŽBA VČASNEJ INTERVENCIE
Služba včasnej intervencie ( ďalej „SVI“) poskytuje svoje služby rodinám s deťmi so zdravotným postihnutím od 0 do 7 rokov života.
SVI poskytujeme už od roku 2017 a našim cieľom je podpora rodiny a dieťaťa ako celku v rámci podpory vývinu dieťaťa tak, aby mohlo
využiť svoje možnosti, predpoklady a schopnosti v ich prirodzenom prostredí.
Poradcovia včasnej intervencie poskytujú rodine s dieťaťom so zdravotným postihnutím súčasne tieto odborne činnosti: špeciálne
sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, stimuláciu komplexného vývinu dieťaťa, preventívne činnosti a komunitnú
rehabilitáciu. SVI sa vykonáva ambulantnou a terénnou formou, a v roku 2020 v dôsledku pandémie veľkou mierou aj prostredníctvom
telekomunikačných technológií.
V praxi sme tieto odborné činnosti napĺňali:

•
•
•
•
•

•
•
•

Sprevádzaním rodín na ich životnej ceste
Podporovali sme rodiny pri hľadaní riešení
Pracovali sme prevažne terénnou formou v prirodzenom prostredí
rodiny
Podporovali sme vývin dieťaťa v prirodzenom prostredí rodiny pri
bežných činnostiach dňa
Poskytovali sme rodinám informácie a odborné konzultácie či už
v sociálno-právnych otázkach, o možnostiach fyzioterapie, možnostiach
zaškolenia v MŠ a ZŠ a ďalších odborných aktivitách a postupoch
Sprevádzali sme rodinu a dieťa pri prechode do MŠ a ZŠ
Požičiavali sme hračky a terapeutické pomôcky
Stretávali sme sa s deťmi a rodinami na „Hravom tvorení“

ČO SME ZAŽILI V ROKU 2020
•

V úvode roku sme stihli pred pandémiou realizovať návštevu Portugalska
v rámci projektu Erasmus+ a získať vedomosti o možnostiach inklúzie detí
so zdravotným postihnutím v Portugalsku, zažiť nové formy terapie priamo
na mori

•

Vplyvom pandémie sme pomáhali rodinám tráviť čas doma, v záhrade,
v prírode – prostredníctvom facebooku sme im pripravovali námety na
aktivity a zároveň aj rodičia zdieľali ich nápady a námety

•

S uvoľňovaním opatrení sme sa stretávali s rodinami v exteriéri – v lese, pri
vode a objavovali nové miesta

•

Koncom apríla 2020 sme sa presťahovali do nových priestorov na
Račiansku 107 v budove Obchodnej akadémie a nasledujúci mesiac sme
dotvárali naše nové priestory

•

Absolvovali sme online stretnutia, ktoré pripravovalo Autistické centrum
Andreas n.o.

•

3 poradkyne včasnej intervencie ukončili vzdelávanie „Poradca včasnej
intervencie“

•

V lete sme absolvovali 4 turnusy „Hravo v lete“ – integrovaný tábor,
vzhľadom na pandemické opatrenia sme ho rozdelili na viacero turnusov
po menej detí

•

V októbri sme víkend strávili s rodinami v Tatrách

•

Od polovice novembra sme opäť rozbehli naše skupinové stretnutia pri
„Hravom tvorení“, tento krát aj so seniorkami z Rače

•

Všetky aktivity sme realizovali s podporou projektov a dotácií Hlavného
mesta Bratislava, Mestskej časti Rača, individuálnym a firemným darcom
– Samaritán s.r.o, Swiss Re, Nadácii Volkswagen, Nadácii ZSE
a Spoločnosti vietnamsko-slovenského priateľstva.

ŠTATISTIKA ROKU 2020

Od vzniku SVI Sibírka
sprevádzala dlhodobo 91 rodín

V roku 2020 sme dlhodobo
sprevádzali: 54 rodín

V roku 2020 sme rodinám venovali 5.587,60
hodín, z toho vyše 64 % terénnou formou

SVI poskytovali 4 poradcovia
včasnej intervencie

Nových rodín v roku 2020 bolo 25

Pomáhali nám 4 dobrovoľníci
a 2 študenti praxovali

K 31.12.2019 sme mali
uzatvorenú zmluvu s 39 rodinami

PROJEKTY CSS SIBÍRKA
DARCA

PROJEKT

AKTIVITY PROJEKTU

Nadácia ZSE

Relax v guličkách

Guličkový bazén pre SVI

Mestská časť Bratislava-Rača

Umenie nás už spája tretí rok

Nákup výtvarného materiálu pre organizovanie výtvarných stretnutí so
seniorkami z Rače

Nadácia EPH

Zabezpečenie preventívneho testovania

Pandémia Covid 19

Nadácia Volkswagen

Motiváciou je hra

Terapeutické pomôcky

Nadácia EPH

Žime život v bezpečnom prostredí

Podpora terapií – arteterapia, canisterapia, dezinfekčný materiál , OOPP

Individuálny darca

Divadelné predstavenia

4 x divadelné predstavenia v Sibírke

NA Erasmus +

Vzdelaním ku kvalitnejšiemu životu ľudí so
znevýhodnením

Vzdelávacia mobilita pracovníkov

Hlavné Mesto SR

Tvoríme spolu

Integrovaný tábor SVI

Hlavné mesto SR

Rodičovstvo je radosť

Víkendový pobyt rodín SVI

ROČNÁ ÚČTOVNA UZÁVIERKA
Finančné prostriedky na prevádzku sme dostali rozpočtovým
opatrením
od
nášho
zriaďovateľa
Bratislavského
samosprávneho kraja.
Finančné prostriedky - dary sme získali z projektov, grantových
výziev a od firemných alebo individuálnych darcov a boli použité v
súlade s darovacími alebo grantovými zmluvami. Všetky dary a
granty sú používané na zlepšenie kvality života prijímateľov
našich sociálnych služieb.
Rok 2020 sa niesol v znamení Covid-19 a s ním súvisiacimi
opatreniami. Ambulantný a týždenný pobyt v našom zariadení
sme mali v rámci opatrení na 3 mesiace zatvorený, služba včasnej
intervencie poskytovala rodinám iba telefonickú podporu. V
súvislosti s tým sme zaznamenali pokles príjmov o cca 6000 €.
Vďaka prísnym hygienickým a epidemiologickým opatreniam,
pravidelnej dezinfekcie na dennej báze a pravidelnému testovaniu
klientov aj zamestnancov sa koronavírus do nášho zariadenia
nedostal. Tieto opatrenia sa ale tiež podpísali na našom rozpočte;
do hygieny, dezinfekcie a zdravotníckych pomôcok sme počas
roka investovali o 8000 € viac než minulé roky.

Okrem toho sme vďačne prijali dary od rôznych organizácií aj jednotlivcov
na zlepšenie situácie. Veľakrát sme dostali jednorazové aj prateľné
ochranné rúška, respirátory, ochranné štíty, obleky, rukavice či Covid-19
testy, ale aj čaje, nápoje, potraviny, bezkontaktné teplomery a rôzne iné
drobnosti, ktoré sme využili nielen v tomto období.
Využívali sme aj grantové výzvy rôznych nadácií, cez ktoré sme
prefinancovali časť našich výdavkov v súvislosti s pandémiou.
Koncom roka sme s podporou BSK obstarali pre klientov fitness park súbor exteriérových cvičebných pomôcok, ktoré zlepšia ich motoriku a
samostatnosť. Jednotlivé cvičebné prvky boli vybrané našimi
fyzioterapeutkami.

Vďaka podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny sme našim
zamestnancom zabezpečili vitamíny.

Všetkým našim darcom a podporovateľom ďakujeme za pomoc. Ak sa k
nim chcete pripojiť aj vy, môžete tak urobiť poukázaním akejkoľvek
čiastky na náš darovací účet číslo SK68 8180 0000 0070 0047 2755, do
poznámky pre príjemcu stačí uviesť "dar".

Príjmy za rok 2020
Príjmy od klientov

63 238,75 €

Mzdy

683 079,09 €

Pozemky

239 805,18 €

Stavby

Príjmy od klientov SVI

2 880,00 €

Poistné a príspevok do poisťovní

Príjmy od VšZP

9 368,70 €

Cestovné náhrady

Príjmy z vratiek a dobropisov
Príjmy z darov
Spolu

Majetok k 31.12.2020

Výdavky za rok 2020

83,68 €

627 447,40 €
1 358 562,96 €

Stroje, prístroje, zariadenia

Energia, voda a komunikácie

23 091,67 €

Motorové vozidlá

97 300,63 €

Materiál

19 908,44 €

Spolu

172 788,08 €

Dopravné

6 330,95 €

Rutinná a štandardná údržba

5 265,10 €

Nájomné za nájom

2 586,53 €

- €

Služby

102 342,32 €

Transfery jednotlivcom

8 335,13 €

Obstaranie kapitálových aktív

2 364,00 €

Mzdy – dar

156,00 €

Poistné a príspevok do poisťovní - dar

1 183,77 €

Cestovné náhrady - dar

4 884,00 €

Materiál - dar
Služby - dar
Spolu

15 395,01 €
9 342,39 €
1 124 153,26 €

160 484,34 €
62 281,55 €
2 208 776,25 €

Záväzky k 31.12.2020
Neuhradené faktúry

6 134,83 €

záväzky boli uhradené v januári 2021

Pohľadávky k 31.12.2020
Príjmy od klientov

5 599,41 €

pohľadávky boli uhradené v januári a februári
2021
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