KOLLÁROVA 28, 080 01 PREŠOV

Výročná správa Gabriela n.o. za rok 2018
Nezisková organizácia Gabriela n.o. poskytuje služby v kombinovanom Zariadení pre
seniorov, Domove sociálnej starostlivosti a Špecializovanom zariadení rodinného typu
v Haniske a Snine . Celková kapacita je 38 klientov v Zariadení pre seniorov,
Špecializovanom zariadení v Haniske a 51 klientov v Zariadení pre seniorov, Domove
sociálnych služieb a Špecializovanom zariadení v Snine. Zariadenie pre seniorov, Domov
sociálnych služieb a Špecializované zariadenie sú zriadené za účelom poskytovania sociálnej
služby v zmysle zákona 448/2008 Z.z. Okrem toho prevádzkujeme Denné stacionáre v Snine
aj Haniske s kapacitou 10 a 10 klientov a Prepravnú službu v meste a okrese Snina.
Výška úhrady je stanovená podľa cenníka za poskytovanie sociálnych služieb neziskovou
organizáciou s ohľadom na príjem a zdravotný stav klienta a to v zmysle dohôd a zmlúv,
ktoré sú uzatvárane písomne.
Zariadenie pre seniorov a Špecializované zariadenie Gabriela n.o. v Haniske poskytovalo
sociálnu službu počas celého roka 2018. V priebehu roka bolo prijatých 20 klientov, z toho 7
klientov do Zariadenia pre seniorov a 11 klientov do Špecializovaného zariadenia a 2 klienti
do Denného stacionára. Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb a Špecializované
zariadenie v Snine poskytovalo sociálnu službu počas celého roka 2018. V priebehu roka bolo
prijatých 51 klientov, z toho do Zariadenia pre seniorov 45 klientov, do Špecializovaného
zariadenia boli prijatí 4 klienti a do Denného stacionára 2 klienti. K 31.12.2018 bolo
v zariadení v Haniske umiestnených 11 klientov odkázaných na poskytovanie sociálnej
služby v Zariadení pre seniorov a 27 klientov v Špecializovanom zariadení a 10 klientov
navštevovalo Denný stacionár. V zariadení v Snine bolo umiestnených 42 klientov
odkázaných na poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov, 2 klienti odkázaní na
poskytovanie sociálnej služby v Domove sociálnych služieb a 7 klientov odkázaných na
poskytovanie sociálnej služby v Špecializovanom zariadení a 10 klientov v Dennom
stacionári
Činnosť zariadenia v Haniske zabezpečovalo k 31.12.2018 20 zamestnancov, z toho :
4 zdravotné sestry, 9 opatrovateliek, 2 pomocné sily, 2 sociálne pracovníčky a 3 THP.
Činnosť zariadenia v Snine zabezpečovalo 22 zamestnancov, z toho 1 zdravotná sestra,
2 sociálne pracovníčky, 2 zdravotnícki asistenti, 13 opatrovateliek , 1 šofér a 1 pomocná sila.

EKONOMICKÝ ÚSEK
Nezisková organizácia vedie podvojné účtovníctvo podľa zákona NR SR č. 431/2002
Z.z. a zákona NR SR č. 272/1996 Z.z. Účtovníctvo viedla externá účtovná firma Ingrid
Adamová, Marka Čulena 4754/16, 080 01 Prešov, IČO: 36903639.
Gabriela n.o. v r. 2018 mala príjem od PSK na DSS a ŠZ na obe zariadenia v sume
119.828,04 € , príjem z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v sume
486.243,84,- eur, pre ZOS Haniska, ZPS Haniska a Snina a DS Haniska a DS Snina. Zároveň
nám bol poskytnutý jednorázový príspevok z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
na nákup elektrických polohovateľných posteli s príslušenstvom a nočnými stolíkmi vo výške
10.000,- eur, pričom aj z prostriedkov klientov zabezpečujeme chod tohto zariadenia
/finančné prostriedky na túto činnosť tvorí zostatok pokladnice/. Mzdové náklady za rok 2018
boli vo výške 567.498,89 €. Nezisková organizácia získala z 2% zo zaplatenej dane
z príjmov celkom 1.682,72 €, ktoré použila na vylepšenie vybavenia. Celkový príjem od
klientov za rok 2018 činil 473.709,53 €, n.o. boli poskytnuté dary vo výške 8.824,84 eur a
taktiež príspevok z nádacie „Keď potrebujete pomôcť“ vo výške 1.000,- eur, ktorým sme
financovali aktivity DS v Haniske. Pre rok 2018 boli v zmysle zákona prijaté aj dotácie z
Mesta Prešov vo výške 17.738,72 eur, z Mesta Banská Bystrica 294,48 eur, z mesta Veľký
Šariš vo výške 2.387,03 eur a z Mesta Košice vo výške 600,- eur v rámci spolufinancovania
klientov, ktorí sú občanmi uvedených miest.
Nezisková organizácia nemá žiadne záväzky voči zdravotným poisťovniam, sociálnej
poisťovni, daňovému úradu. Záväzky voči dodávateľom k 31.12.2018 boli vo výške
30.919,62 €, ide o záväzky so splatnosťou v roku 2019. Gabriela n.o. mala pohľadávky k
31.12.2018 vo výške 5.715,60 €, ide o pohľadávku na základe zmluvných vzťahov so
zdravotnými poisťovňami, vykazovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti pre našich
klientov.
Nezisková organizácia vedie 1 bežný účet a 5 dotačných účtov v UniCredit Banke .
Dotačné účty súvisia s rozdelením financovania podľa druhu sociálnej služby a 3 účty museli
byť otvorené kvôli financovaniu projektu z fondov Európskej únie. Zároveň n.o. organizácia
na konci roka otvorila účty aj v SLSP, ktoré bude následne používať aj pre nasledujúci rok
2019.
Zostatok týchto účtov je nasledovný:
Bežný účet: zostatok
Dotačný účet PSK DSS, ŠZ: zostatok
Dotačný účet ZpS, ZOS: zostatok
ESF zálohové platby:
ESF refundácie:
Prevodový účet:
SLSP – bežný účet
SLSP – účet pre zdravotné poisťovne

21.074,55 €
0,70 €
0,- €
0- €
0.- €
66.731,67- €
1.679,80 eur
105,60

Nezisková organizácia vedie hotovosť peňažných prostriedkov v pokladnici Gabriela n.o.
Stav tejto pokladnice k 31.12.2018 bol
27.974,33 €
Výsledok hospodárenia za rok 2018 je
-74,92 €
.

Účtovná závierka bola schválená bez pripomienok dňa 31.3.2019 nezávislým audítorom
Ing. Vierou Neščiverovou, licencia SKAU č.795. Audítorská správa je prílohou tejto výročnej
správy.

OPATROVATEĽSKÝ , OŠETROVATEĽSKÝ A SOCIÁLNY ÚSEK
Zdravotnícka starostlivosť v oboch zariadeniach bola v roku 2018 zabezpečovaná
prostredníctvom praktického lekára, psychiatra, neurológa, urológa, rehabilitačného lekára
a podľa potreby aj iných odborných lekárov a prostredníctvom ADOS v oboch zariadeniach.
Komplexné sociálne služby boli poskytované v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o
sociálnych službách zdravotnými sestrami, opatrovateľkami a sociálnymi pracovníčkami.
Aj v roku 2018 pokračovala spolupráca s externým poskytovateľom canisterapie . Táto
terapia má u našich obyvateľov veľmi pozitívny ohlas. V zariadení v Snine spolupracujeme aj
naďalej s externým poskytovateľom hipoterapie a canisterapie.
Vzhľadom na to, že sociálne služby v našom zariadení v Haniske v roku 2018 využívali
v prevažnej väčšine klienti s imobilizačným syndrómom a s poruchami orientácie v čase a
priestore, boli hlavné aktivity sociálnych pracovníkov prispôsobené ich zdravotnému stavu.
Čiastočne imobilní a mobilní klienti trávili svoj voľný čas v spoločenskej miestnosti , kde sa
venovali spoločenským hrám, sledovaniu TV, cvičeniu, ručným prácam a v letných
mesiacoch aj prechádzkam a posedeniam v záhrade. Mobilní klienti sa zúčastňovali aj
spoločenského a kultúrneho života v meste Prešov. V zariadení v Snine kde je iná štruktúra
klientov prebiehal čulý kultúrny život s návštevou kultúrnych podujatí v meste Snina,
hypoterapiou, canisterapiou a rôznymi akciami podľa možností klientov. Vo Februári bol Deň
otvorených dverí v Marci oslava MDŽ s vystúpením detí z Materskej škôlky, tvorivé dielne
a maľovanie kraslíc v Apríli návšteva mini ZOO, v Máji na Deň matiek vystupovali deti
z Materskej škôlky a klienti sa zúčastnili Majálesu v MSKS, v Júni sme zorganizovali
Grilovanie v Auguste boli naši klienti na návšteve Múzea v Zemplínskych Hámroch
v Septembri v rámci tvorivých dielni pripravovali jesennú výzdobu a zorganizovali opäť
Grilovanie. V Októbri v rámci mesiaca úcty k starším bolo vystúpenie detí a žien z Únie
dôchodcov v Snine v Novembri sme vyrábali papierové pozdravy a zúčastnili sa Katarínskej
zábavy v MSKS a v Decembri na Mikuláša opäť vystúpili deti z Materskej škôlky a piekli
sme vianočné perníky. V Haniske sme zabezpečili aj v roku 2018 vystúpenie speváka Karola
Rosenberga, ktorý mal veľký úspech. V obidvoch zariadeniach zabezpečujeme pravidelné
stretnutia našich klientov s deťmi z materskej škôlky. Zabezpečili sme aj vystúpenie
speváckeho zboru Klubu dôchodcov v Prešove a folklórneho súboru z Veľkého Šariša.
O uspokojovanie duchovných potrieb klientov sa starajú kňazi, ktorí každú sobotu slúžia
v oboch zariadeniach svätú omšu.
V čase veľkonočných a vianočných sviatkov sa klienti podieľali na slávnostnej výzdobe
spoločenskej miestnosti ako aj svojich izieb a zorganizovali sa akcie spolu s Klubmi
dôchodcov v Haniske a Prešove.
V rámci každoročných športovo-kultúrnych slávností v obci Haniska, sme sa s klientmi
zúčastnili kultúrneho programu. Pri príležitosti mesiaca úcty k starším sa naši klienti
zúčastnili osláv, ktoré usporadúva každoročne starosta na obecnom úrade v Haniske.
V rámci poskytovania sociálnej služby sa vykonávala vyhľadávacia činnosť a udržiaval
sa pravidelný kontakt s príbuznými. Nezisková organizácia aktívne pomáha okolitým obciam
mikroregiónu Torysa a obciam v okrese Snina v sociálnej oblasti.

TECHNICKÝ A PREVÁDZKOVÝ ÚSEK
Stravovanie klientov bolo v r. 2018 v oboch zariadeniach zabezpečované dodávateľsky.
Stravná jednotka klientov predstavovala sumu 6,20 €.
Vzhľadom k pozitívnym skúsenostiam sme pokračovali v zmluve s firmou MMQ s.r.o.,
ktorá zabezpečuje dopravu klientov na vyšetrenia a podľa potreby odvoz a dovoz klientov do
mesta Prešov na kultúrne a spoločenské podujatia. Firma garantuje nepretržitú 24 hodinovú
službu. Zároveň zabezpečuje komplexné zásobovanie našej neziskovej organizácie vrátane
dovozu stravy. Túto službu zabezpečuje aj pre zariadenie v Snine.
Technická údržba bola aj v roku 2018 v rámci šetrenia finančnými prostriedkami
zabezpečovaná externou firmou v oboch zariadeniach.
V roku 2018 sme vykonali menšie opravy budovy a pokračovali sme v budovaní parku
pre klientov nášho zariadenia v Haniske. V Snine sme pokračovali v opravách ďalšej
spoločenskej miestnosti aby bola prístupnejšia pre klientov s obmedzeným pohybom
a opravili sme niekoľko ubytovacích buniek.
Pozemok prenajatý od mesta Snina sme oplotili a našim klientom chceme vybudovať
park na ich oddych,
Zakúpili sme opäť aj ďalšie špičkové kardiacke kreslá a špeciálne protipožiarne
evakuačné podložky, ktoré nám umožnia v prípade požiaru ľahšie evakuovať imobilných
klientov. Z dotácie MPSVaR SR sme zakúpili nové postele.

V Prešove, 16.6.2019
Prílohy: Správa nezávislého audítora

Ing. Peter Markovič
riaditeľ n.o

