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Výročná správa o činnosti a hospodárení občianskeho
združenia SOCIA za rok 2016

Činnosť občianskeho združenia Socia je zameraná na oblasť sociálnych služieb,
základného sociálneho poradenstva a prevencie

rodinám s ťažko zdravotne

postihnutým členom. Na tento účel prevádzkuje od roku 2002 Domov sociálnych
služieb pre ťažko zdravotne postihnutých s ambulantnou formou služieb. Našou víziou
je poskytovanie sociálnych služieb v duchu ucelenej rehabilitačnej starostlivosti ( to
znamená sociálnu, pedagogickú a liečebnú rehabilitáciu neoddeľovať ale spájať)
predovšetkým deťom a mladým ľuďom s ťažkým kombinovaným postihnutím, ktorí sú
osobami s ŤZP od narodenia. Sídlo organizácie a zároveň prevádzka

Domova

sociálnych služieb je na Topoľovej č.6 v Nitre – v budove vo vlastníctve Mesta Nitra,

ktorú má organizácia vo výpožičke.

Na základe Zmluvy č.9/2016 o poskytovaní

finančného príspevku medzi Socia a Nitrianskym samosprávnym krajom, uzavretej
podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov
poskytovalo zariadenie ambulantné sociálne služby 15 klientom, 7 dievčatám a 8
chlapcom aktuálne vo veku od šesť rokov.

Klienti zariadenia sociálnych služieb boli podľa veku zaradení do troch skupín:
A. diagnosticko- rehabilitačná skupina do veku šesť až sedem rokov, teda do
začiatku školskej dochádzky,
B. výchovná skupina od začiatku školskej dochádzky do osemnásť rokov
C. skupina mladí dospelí, teda klienti, ktorí dosiahli vek osemnásť rokov.

Keďže koncept ucelenej rehabilitácie detí s kombinovaným postihnutím

stojí na

princípe spolupráce medzi jej jednotlivými zložkami – sociálnou, liečebnou a špeciálnopedagogickou, klientom v zariadení sa venuje sociálny pracovník, fyzioterapeut,
špeciálny pedagóg, opatrovateľky .

Zariadenie sociálnych služieb spolupracuje s:
- Dyscentrum, Wilsonovo nábrežie, Nitra, v prípade detských klientov, ktorí potrebujú
v rámci svojho individuálneho programu špeciálno- pedagogický program.
- Materská škola Topoľová č.6, niektorí detskí klienti – predškoláci majú možnosť
pravidelne navštevovať triedu detí v MŠ počas ich výchovno-vzdelávacích aktivít.
Tento typ spolupráce je určený predovšetkým tým klientom, ktorí budú na výkon
povinnej školskej dochádzky integrovaní v bežných základných školách.

- Špeciálna škola internátna,

Červeňová č.32, Nitra, klienti vo veku povinnej

školskej dochádzky, ktorí majú vzdelávací variant C, majú vytvorené podmienky pre
vzdelávanie priamo počas pobytu v sociálnom zariadení, v ktorom je vytvorená
alokovaná trieda tejto školy. Špeciálny pedagóg, zamestnanec ŠŠI, denne dochádza do
Domova sociálnych služieb a poskytuje im vzdelávanie, pričom zamestnanci sociálneho
zariadenia

nepretržite

poskytujú

pomoc

pri

odkázanosti,

sociálne

poradenstvo, rehabilitáciu a výchovu v čase mimo vzdelávania a počas neho.
-Lekár v odbore fyziatria, v rámci sociálnej rehabilitácie ako odbornej činnosti,
pracuje v zariadení fyzioterapeutka pod dohľadom lekára, ktorej práca je zameraná na
aktivizovanie schopností a posilňovanie návykov v oblasti samostatnosti, nezávislosti
a sebestačnosti, nácviku chôdze, orientácie, sebaobsluhy, udržiavania alebo zlepšovania
týchto individuálnych schopností klientov.

Štruktúra odborných zamestnancov : riaditeľka – sociálna pracovníčka
Vychovávateľka-špeciálna pedagogička
fyzioterapeutka
opatrovateľky
Prevádzkoví zamestnanci :

prevádzkový technik
upratovačka

Celá činnosť organizácie bola v roku 2016 zameraná výlučne na poskytovanie
sociálnych služieb pre ťažko zdravotne postihnutých v Domove sociálnych služieb bez
dosahovania zisku, žiadnu podnikateľskú zdaňovanú činnosť organizácia nevykonávala.
Členovia štatutárneho orgánu združenia nepoberajú finančnú odmenu za výkon funkcie,
administratívna činnosť občianskeho združenia je vykonávaná dobrovoľnícky, preto
v účtovníctve za rok 2016 nevyčleňujeme v nákladoch na správu združenia
žiadnu sumu.

Ročná účtovná závierka občianskeho združenia Socia za 2016
Účtovná jednotka nevykonávala žiadnu zdaňovanú ( podnikateľskú ) činnosť.
Poskytovala výlučne sociálne služby v Domove sociálnych služieb pre ťažko zdravotne
postihnutých , čo je jej hlavná, nezdaňovaná činnosť. Členovia štatutárneho orgánu
organizácie – prezident a viceprezident občianskeho združenia, nepoberajú žiadnu
odmenu za výkon funkcie. Účtovná jednotka účtuje v podvojnom účtovníctve.
Uvádzame Súvahu v členení aktíva a pasíva a Výkaz ziskov a strát tak, ako sú uvedené
v prílohe Účtovnej závierky neziskovej

účtovnej jednotky v sústave podvojného

účtovníctva.

Súvaha, strana aktív
Neobežný majetok

36 058,57
Technické

zhodnotenie

36 058,57

stavby
Obežný majetok

29 264,43
Pokladňa
Účty

Časové rozlíšenie

Náklady budúcich období

MAJETOK SPOLU

1 815,62
27 448,81
362,17

65 685,17

Súvaha, strana pasív

Vlastné zdroje krytia

14 076,41
Základné imanie
Výsledok hospodárenia

Cudzie zdroje krytia

14 088,36
-11,95
9 211,56

Krátkodobé rezervy
Záväzky zo SF

960,00
87,55

Záväzky z obch. styku

706,68

Záväzky voči zamestnancom

4 441,91

Zúčtovanie s poisťovňami

2 616,62

Daňové záväzky

398,80

Časové rozlíšenie

42 397,20
Výnosy budúcich období

ZDROJE SPOLU

42 397,20

65 685,17

Komentár ku aktívam
Pokladňa obsahuje hotovosť vo výške 47,42 eura a ceniny, stravné lístky DOXX
v počte 421 kusov na zabezpečenie stravovania zamestnancov. V položke náklady
budúcich období sú zahrnuté platby poistného hnuteľného, nehnuteľného majetku
a zodpovednosti za škodu vzťahujúce sa na časť roka 2017, predplatné odborného
periodika na rok 2017. Na bankovom účte sú finančné prostriedky určené na mzdy
a odvody zamestnancov za mesiac december 2016, asignovaná daň prijatá v roku 2016
a určená na požitie na rok 2017 a finančná rezerva organizácie z minulých období.
Komentár ku pasívam
V položke základné imanie sa od prechodu organizácie z jednoduchého účtovníctva na
podvojné účtuje finančný majetok združenia, ktorý je utvorený z finančných darov
minulých období, ktoré nemali presne vymedzený účel ani termín použitia. Tieto zdroje
sa používajú na preklenutie obdobia od začiatku účtovného roka do prijatia finančných
prostriedkov na poskytovanie služby v DSS zo strany objednávateľa služby –
Nitrianskeho samosprávneho kraja, teda mesiace január, február. Krátkodobá rezerva je
rezerva na overenie účtovnej závierky auditorom. Záväzky z obchodného styku sú
neuhradené faktúry. Záväzky voči zamestnancom, poisťovniam a daňové záväzky sú
mzdy, odvody a preddavky dane za mesiac december 2016. Výnosy budúcich období
zahŕňajú 6 338,63 eur prijatá asignovaná daň v roku 2016, prenesená do roku 2017
a 36 058,57 eura neodpísaná časť technického zhodnotenia budovy.

Výkaz ziskov a strát - náklady
Náklady

Nezdaňovaná činnosť

Spotrebované nákupy
Služby

zdaňovaná

Správa

14 300,49
9 037,98

Osobné náklady

87 184,07

Dane a poplatky

331,92

Ostatné náklady

489,15

Odpisy

2 092,00

SPOLU

113 435,61

0,00

0,00

Výkaz ziskov a strát - výnosy
Predaj služieb DSS

8 319,14

Úroky

1,93

ostatné výnosy

2092,00

Prijaté príspevky

7333,57

Dotácie - verejné prostriedky

95 677,32

SPOLU

113 423,96

Výsledok hospodárenia pred zdanením

-11,65

Zrážková daň z príjmu

0,30

Výsledok hospodárenia po zdanení

-11,95

Prehľad príjmov v členení podľa zdrojov
Zdroj
Nitriansky samosprávny kraj
UPSVaR

Príjem v roku 2016
95 239,28
438,04

Asignovaná daň

6 338,63

Predaj služieb DSS

8 319,14

Iné

19,93

EON (výdavky vynaložené počas roka 2016 v DSS na jedného prijímateľa
sociálnej služby v DSS v roku 2016 :
za kalendárny rok :
za mesiac

:

7 440,42
620,02

Stav a pohyb majetku a záväzkov
1. Dlhodobý hmotný majetok
obstarávacia Oprávky ku Oprávky ku

Majetok

cena
Stavby

31.12.2016

31.12.2015

Zostatok
ku 31.12.2016

83 660

47 601

45 509

36 059

14 095

14 095

0

0

Tech. zhodnotenie
Samost. Veci

Technické zhodnotenie budovy DSS bolo obstarané v rokoch 2004-2005 z grantov. Od
tohto obdobia sa majetok odpisuje. Organizácia nemala v roku 2016 žiaden
novoobstaraný majetok. Samostatné hnuteľné veci zaradené do dlhodobého hmotného
majetku v roku 2016 neboli obstarané.
2. Krátkodobý finančný majetok
Stav ku 31.12.2016

stav ku 31.12.2015

rozdiel

Peniaze

47,42

370,10

322,68

Ceniny

1 768,20

2 767,80

999,60

27 448,81

85 483,62

58 034,81

Bankové účty

Vysoký zostatok na bankových účtoch rok 2015 bol spôsobený tým, že v roku 2015
vznikol záväzok vrátiť NSK sumu 60 241 eur, ktorá bola vrátená v zákonnej lehote do
10.01.2016. V roku 2016 je zostatkom na bankovom účte suma na mzdy a odvody
zamestnancov za 12/2016 a finančná rezerva organizácie.

3.Krátkodobé záväzky
Záväzok

Ku 31.12.2016

dodávatelia

Ku 31.12.2015

rozdiel

61,18

8,55

52,63

960,00

960,00

0,0

zamestnanci

4 441,91

3313,18

1 128,73

Daňové záv.

398,80

232,33

166,47

2 616,62

1 893,97

722,65

rezervy

Voči poisťovniam

Vyššie záväzky voči zamestnancom oproti predchádzajúcemu roku vznikli v dôsledku
zvýšeného počtu zamestnancov o jedného odborného a jedného prevádzkového
zamestnanca a v dôsledku zvýšenia tabuľkových tarifných platov o 2% od 01.01.2016
Dlhodobé záväzky neevidujeme. Pohľadávky neevidujeme.

POĎAKOVANIE ZA SPOLUPRÁCU
Naše poďakovanie v roku 2016 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

V Nitre, dňa 10.02.2017

