Názov organizácie :
Právna forma :
Sídlo :
IČO: 36 10 73 44

SOCIA
občianske združenie
Topoľová č.6, 949 01 Nitra
DIČ : 20 21 48 03 73

Výročná správa o činnosti a hospodárení občianskeho
združenia SOCIA za rok 2010

Činnosť občianskeho združenia je
zameraná na oblasť sociálnych
služieb,

základného

sociálneho

poradenstva a prevencie rodinám
s ťažko

zdravotne

postihnutým

členom. Na tento účel prevádzkuje
Domov sociálnych služieb

pre ťažko zdravotne postihnutých s ambulantnou

formou služieb. Cieľom činnosti je smerovanie k ucelenosti rehabilitačnej
starostlivosti predovšetkým o deti a mladých ľudí s ťažkým kombinovaným
postihnutím, ktoré sú osobami s ŤZP od narodenia. Spoluprácou so Súkromnou
špeciálnou materskou školou bežnou Materskou školou na Topoľovej 6 sa nám
darí zlepšovať pedagogickú zložku ucelenej rehabilitácie našich klientov. Počas
celého roka v našom zariadení pracovala fyzioterapeutka pod dohľadom lekára
fyziatra, čím sa výrazne posunula liečebná zložka ucelenej rehabilitácie a naplnili
sme tak náš cieľ dosiahnuť spoluprácu so zdravotníckym zariadením. Občianske
združenie má uzavretú Zmluvu o partnerstve a spolupráci s Mestom Nitra, na
základe ktorej má DSS pre ŤZP
služieb

v

prospech

rodín,

priaznivé priestorové podmienky na rozvoj

ktoré

sa

starajú

o svojho

člena

s ťažkým

zdravotným postihnutím od narodenia.

Prácu sociálneho zariadenia podporila

grantom aj Nadácia Pontis z Fondu T – mobile a darcovia 2% dane.

Prevádzková doba v Domove sociálnych služieb :
Pracovné dni :
7,30 – 15,30
hod
Maximálna kapacita : 15 klientov
Možnosti poskytovania služieb : poldenne, celodenne, príležitostne
Rozsah dennej starostlivosti

v DSS pre ŤZP:

Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
Základné sociálne poradenstvo a prevencia
Sociálna a pedagogická rehabilitácia
Liečebná rehabilitácia
Možnosť stravovania – obed
Záujmová činnosť, detská ergoterapia

V

rámci

integračnej

výchovy

spolupracujeme s Materskou školou na
Topoľovej 6 v Nitre.

Keramická dielňa pre všetkých
V stredu od 13,00 do 15,00 sú otvorené dvere pre všetkých, ktorí chcú vyskúšať niečo
nové. V našej keramickej dielni môžu tvoriť a využiť hrnčiarsky kruh. Môžu tak
prispieť k podpore financovania zariadenia

svojim

dobrovoľníctvom.

Hospodárenie občianskeho združenia Socia v roku 2010
Náklady v roku 2010 v eurách v členení prevádzka DSS a správa združenia
PREVÁDZKA DSS
Mzdové náklady
Zákonné poistenie
Odpisy dlhodobého majetku
Spotreba materiálu
Spotreba energie
Ostatné služby
Iné ostatné náklady
Ostatné sociálne náklady
Dane a poplatky

SPOLU

SPRÁVA O.Z.
30 964
9 565
5 958
3 532
5 463
4 807
123
2 566
557

Web
kolky
Notárske osvedčenie
poštovné
Bankové poplatky

63 535

54
11
146

211

Výnosy v roku 2010 v eurách v členení podľa zdrojov
Prevádzková dotácia VUC
MSU – zmluva o partnerstve
Služby
Iné ostatné výnosy (odpisy)
Členské príspevky
Asignovaná daň
Nadácia Pontis
Energia SŠMŠ
Úroky

49 136
3 396
937
5 958
18
2 132
825
975
9

SPOLU

63 386

Ďalšie údaje v roku 2009 v eurách
Hospodársky výsledok

-360

Príjem 2% asignovanej dane prijatej v roku 2009 vo výške 2 132 eura bol zaúčtovaný
do výnosov a zároveň použitý v roku 2010 na bežné náklady prevádzky DSS, príjem
2% asignovanej dane prijatej v roku 2010 vo výške 1 525 eura bol zaúčtovaný do
výnosov budúcich období a bude použitý v roku 2011 na bežné výdavky prijímateľa
spojené s hlavnou činnosťou – poskytovaním sociálnych služieb.

Projektová činnosť :
Nadácia Pontis Fond T-mobile podporila sumou 825 ,00 eur náš projekt
Arteterapeutická dielňa. Vďaka podpore sme mohli rozvíjať túto činnosť a čiastočne ju
v letných mesiacoch sprístupniť deťom a mladým ľuďom z mesta Nitra.

POĎAKOVANIE ZA SPOLUPRÁCU
Naše poďakovanie v roku 2010 patrí :
Nitrianskemu samosprávnemu kraju
Mestu Nitra
darcom 2% asignovanej dane
Materskej škole na Topoľovej ulici č. 6 v Nitra
Nadácií Pontis Fond T-mobile

