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36 10 73 44
20 21 48 03 73

Výročná správa o činnosti a hospodárení občianskeho
združenia SOCIA za rok 2012

Činnosť občianskeho združenia je
zameraná na oblasť sociálnych
služieb,

základného

sociálneho

poradenstva a prevencie rodinám
s ťažko

zdravotne

postihnutým

členom. Na tento účel naďalej
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. Sídlo
organizácie a prevádzka Domova sociálnych služieb je na Topoľovej 6 v Nitre –
v budove vo vlastníctve Mesta, ktorej výpožička je bezodplatná. Občianske
združenie malo v roku 2012 s Mestom Nitra uzavretú Zmluvu o partnerstve
a spolupráci, na základe ktorej časť nákladov na prevádzkové energie DSS hradí
majiteľ a zároveň požičiavateľ budovy, teda Mesto Nitra. Týmto veľmi významne
prispieva rozvoju a udržaniu ambulantných sociálnych služieb v prospech rodín,
ktoré sa starajú o svojho člena s ťažkým zdravotným postihnutím. Na základe
Zmluvy o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného

príspevku medzi Socia a Nitrianskym samosprávnym krajom poskytovalo
zariadenie ambulantné sociálne služby 16 klientom, 8 dievčatám a 8 chlapcom vo
veku od troch rokov, najstaršia klientka mala 26 rokov. Klienti boli podľa veku
zaradení do troch skupín – diagnosticko- rehabilitačná skupina do veku šesť až
sedem rokov, teda do začiatku školskej dochádzky, výchovná skupina od začiatku
školskej dochádzky do osemnásť rokov a tretia skupina mladí dospelí, teda od
osemnásť rokov. Keďže koncept ucelenej rehabilitácie detí s kombinovaným
postihnutím na stojí na princípe spolupráce medzi jej jednotlivými zložkami –
sociálnou,

liečebnou

a špeciálno-pedagogickou,

diagnosticko-rehabilitačnej

skupine sa venuje sociálny pracovník, fyzioterapeut, pedagóg a psychológ.
S niektorými klientmi z tejto skupiny sa realizuje spolupráca s Materskou školou
na Topoľovej 6 a to formou krátkych integračných pobytov v triede MŠ počas
výchovno-vzdelávacích aktivít spolu s intaktnými deťmi. V prospech druhej –
výchovnej skupiny sú v rámci spolupráce so Špeciálnou školou internátnou na
Červeňovej ulici 32 v Nitre vytvorené podmienky pre vzdelávanie týchto klientov
DSS priamo v sociálnom zariadení. Špeciálny pedagóg, zamestnanec ŠŠI, denne
dochádza do DSS a poskytuje im vzdelávanie, pričom zamestnanci DSS nepretržite
poskytujú pomoc pri odkázanosti, sociálne poradenstvo a rehabilitáciu a výchovu.
Tretej skupine klientov – mladým dospelým, sa okrem poskytovania pomoci pri
odkázanosti, sociálneho poradenstva a rehabilitácie zabezpečuje záujmová činnosť
primeraná ich možnostiam a schopnostiam. Aj po zaradení klienta do skupiny
zostáva práca s ním individuálna, podľa jeho IRP.
Štruktúra odborných zamestnancov : 1 riaditeľka – sociálna pracovníčka
1 vychovávateľka
1 fyzioterapeutka
3 opatrovateľky

V roku 2012 sme vynaložili približne 1 175 eur z grantov a darov na náklady
súvisiace s ďalším vzdelávaním našich odborných zamestnancov.
Ďalej pre zariadenie poskytovali pravidelné služby externe technička BOZP a PO,
psychologička.
Na základe Zmluvy č. 32/2012 o zabezpečení poskytovania sociálnej služby
a o poskytovaní finančného príspevku v znení Dodatku č.1 k zmluve dostal DSS
z Nitrianskeho samosprávneho kraja finančnú čiastku 70 046,00 eura ( z čoho sme
6 509,42 eura vrátili ako nevyčerpaný zostatok ) a na základe Zmluvy
o partnerstve zo strany Mesta Nitra finančný príspevok na náklady za energiu
v DSS vo výške 3 594,23 eura.
Spoločnosť KPMG s.r.o. darovala pre DSS finančný dar 435,00 eur. FO darovala
na bežné výdavky spojené s poskytovaním služieb v DSS finančný dar vo výške
1 000,00 eur. Tieto prostriedky sme ponechali na nasledovné účtovné obdobie na
výdavky, ktoré nie je možné hradiť z verejných prostriedkov, pričom sú pre DSS
nevyhnutné.
Príjem asignovanej dane

v roku 2012 vo výške 1 567,91

sme preniesli do

účtovného roka 2013 a príjem z roku 2011 vo výške 1 571,64 eura sme použili do
31.12.2012 na bežné výdavky spojené s poskytovaním služieb v DSS.
Účtovná jednotka vedie podvojné účtovníctvo, hospodársky výsledok za rok 2012
je strata -13,21 eur. Keďže Domov sociálnych služieb používa verejné prostriedky,
prinášame vo výročnej správe nielen prehľad nákladov a výnosov ale aj prehľad
príjmov a výdavkov a to v členení podľa zdrojov. Celá činnosť organizácie bola
v roku 2012 plne zameraná na poskytovanie sociálnych služieb pre ťažko
zdravotne postihnutých v Domove sociálnych služieb bez zisku, teda na
nezdaňovanú činnosť, inú zdaňovanú činnosť nevykonávala, členovia štatutárneho
orgánu združenia nepoberajú finančnú odmenu za výkon funkcie, preto
v účtovníctve za rok 2012 vyčleňujeme v nákladoch na správu iba poplatok za
notársku registráciu poberateľa 2% asignovanej dane vo výške 55,39 eura.

Správa o hospodárení občianskeho združenia Socia v roku
2012
Organizácia nevykonávala žiadnu zdaňovanú ( podnikateľskú ) činnosť. Poskytovala
výlučnč sociálne služby v Domove sociálnych služieb, čo je jej hlavná, nezdaňovaná
činnosť. Členovia štatutárneho orgánu organizácie – prezident a viceprezident
občianskeho združenia, nepoberajú žiadnu odmenu za výkon funkcie. Organizácia
účtuje v podvojnom účtovníctve, Uvádzame súvahu v členení aktíva a pasíva
a výsledovku v členení výnosy a náklady tak, ako sú uvedené v prílohe daňového
priznania účtovnej jednotky.

Náklady v roku 2012 v členení prevádzka DSS a správa združenia
Náklady DSS
Spotreba materiálu
Spotreba energie
Opravy a udržiavanie
Cestovné
Ostatné služby
Mzdové náklady
Zákonné poistenie
zákonné sociálne náklady
Dane a poplatky
Iné ostatné náklady
Odpisy dlhodobého majetku
Daň z príjmov

SPOLU

Správa
4 264,26
6 358,08
318,14
624,55
8 516,75
36 515,26
12 850,71
3 212,12
200,20
866,81
5 017,44
0,52

78 744,84

SPOLU

58,39

58,39

78 803,23

Výnosy v roku 2012 v členení podľa zdrojov
Predaj služieb DSS
Úroky
Prijaté dary
Osobitné výnosy
Iné ostatné výnosy
Členské príspevky
2% dane
Dotácie

3 493,36
3,41
537,87
1 128,06
5 155,67
18,00
1 571,64
66 882,01

SPOLU

78 790,02

Iné ostatné výnosy – 138,23 eur
5 017,44 eur
Osobitné výnosy - 524,59 eur
603,47 eur

Daň
Hospodársky výsledok

vrátený preddavok za školenie zamestnanca
odpisy majetku
zostatok po zrušení PO zriadenej Sociou (SŠMŠ)
preplatok za energie, vrátený poskytovateľom dotácie

0,00
-13, 21

Súvaha, strana aktív
Neobežný majetok

48 969,51
Stavby
Hnuteľné veci

Obežný majetok

48 608,77
360,74

28 870,40
Pokladňa
Účty

Náklady budúcich období

158,40
28 712,00
374,77

MAJETOK SPOLU

78 214,68

Súvaha, strana pasív
Vlastné zdroje krytia

14 311,70
Základné imanie
Výsledok hospodárenia

Cudzie zdroje krytia

- 13,21
12 279,76

Záväzky zo SF

19,54

Záväzky z obch. styku

1 409,55

Záväzky voči zamestnancom

2 779,98

Zúčtovanie s poisťovňami

1 458,93

Daňové záväzky
Záv. voči rozpočtu VUC
Časové rozlíšenie

102,34
6 509,42
51 623,22

Výnosy budúcich období

ZDROJE SPOLU

14 324,91

51 623,22

78 214,68

V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad príjmov a výdavkov účtovnej jednotky,
napriek tomu, že táto účtuje v sústave podvojného účtovníctva, pretože najväčší objem
použitých finančných prostriedkov je z verejných zdrojov, z rozpočtu Nitrianskeho
samosprávneho kraja a z rozpočtu Mesta Nitra. Prehľad členíme podľa jednotlivých
zdrojov.

POĎAKOVANIE ZA SPOLUPRÁCU
Naše poďakovanie v roku 2012 patrí :
Nitrianskemu samosprávnemu kraju
Mestu Nitra
darcom 2% asignovanej dane
Materskej škole na Topoľovej ulici č. 6 v Nitra
Špeciálnej škole internátnej, Červeňova 32, Nitra
KPMG s.r.o.
Pán Hora

