Centrum pomoci Kalná n. o., so sídlom: SNP 469/44, Kalná nad Hronom, IČO: 45 74 28 12

Výročná správa neziskovej organizácie
Centrum pomoci Kalná n.o. za rok 2017

v Kalnej nad Hronom, 28/05/2018
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1. ÚVOD
Nezisková organizácia Centrum pomoci Kalná , n.o. so sídlom: SNP 469/44, IČO: 45
74 28 12 vznikla dňa 04/03/2014 na základe rozhodnutia Okresného úradu v Nitre podľa
ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z . z. o neziskových organizáciách poskytujúcich
všeobecne prospešné služby v platnom znení (ďalej len „Zákon“).
Centrum pomoci Kalná, n. o poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby:
 poskytovanie poradenstva občanom v rôznych životných či krízových situáciách,
 poskytovanie pomoci občanom seniorom v domácnosti pri základných sociálnych
úkonoch službou rodinní asistenti
 občanom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby, z dôvodu vážneho zdravotného
stavu prechodného, prípadne trvalého a nemajú posudok o odkázanosti na sociálnu
službu t.j. nemôžu využiť opatrovateľskú službu obce
 pomoc v oblasti rehabilitácie, či rozvíjaní sociálnych zručností,
 sprostredkovanie sociálneho kontaktu osamelo žijúcim osobám,
 sociálna prevencia.
Služby organizácie sú poskytované a vykonávané na základe krízovej intervencie a
individuálnych potrieb každého občana.
Hlavným cieľom Centra pomoci Kalná n.o. je najmä: poskytovanie sociálnych služieb.
Orgány neziskovej organizácie sú:
správna rada- najvyšší orgán,
dozorná rada- kontrolný orgán,
riaditeľ n.o.- štatutárny orgán,
5. Helena Vargová,

Správna rada :
1. Mgr. Soňa Kocková,

6. Roland Bogár

2. Jolana Siposová

7. Mgr. Eva Krchová,

3. Helena Patassyová,

8. Ing. Otto Lúdl,

4. Klára Pokoracká,
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Dozorná rada :
1. Mgr. Denisa Belfiová,
2. Ing. Andrea Vajdová,
3. Mgr. Božena Zummerová
Riaditeľ : Mgr. Tóthová Ivana

2. PREHĽAD ČINNOSTÍ USKUTOČNENÝCH ORGANIZÁCIOU ZA ROK
2017
Nezisková organizácia Centrum pomoci Kalná n.o. /ďalej len CPK/ vznikla
04.03.2014 registráciou na Okresnom úrade v Nitre. V roku 2017 pokračovali v skvalitňovaní
poskytovaných služieb.
V roku 2017 organizácia poskytovala 5 sociálnych služby (prepravná služba,
opatrovateľská služba, denné centrum, požičiavanie pomôcok,

terénna sociálna služba

krízovej intervencie) a službu rodinného asistenta. K 31.12.2017 bol stav zamestnancov 27.
Opatrovateľská služba .............................20
Prepravná služba........................................1+1/2
Denné centrum...........................................1
Rodinný asistent.........................................1 +1/2
Iné (riaditeľ CPK, asistent CPK, účtovník)..............3
V roku 2017 organizácia Centrum pomoci Kalná n. o. poskytovala opatrovateľskú
službu spolu 26 prijímateľom sociálnej služby.
Aj v roku 2017 sme zabezpečovali prepravnú službu osobným motorovým vozidlom,
kde priemerný denný počet prepráv bol 8. K 31.12.2017 bol priemerný počet najazdených km
mesačne 2920 km. Prepravná služba eviduje k 31.12.2017 priemerný mesačný počet
prijímateľov sociálnej služby v počte 49 z obce Kalná nad Hronom a z iných obcí.
Prijímatelia využívajú prepravu prevažne k lekárovi, na dialýzu, a iné.....
Služba rodinného asistenta sa poskytovala v nezmenenej forme. Za rok 2017 nám
pribudlo 11 prijímateľov služby rodinného asistenta. 11 prijímateľov ukončilo starostlivosť
z toho 5 prijímateľov prešlo na poskytovanie opatrovateľskej služby a 5 prijímateľov bolo
umiestnených do zariadenia pre seniorov. Služba sa poskytovala v pravidelných aj
nepravidelných mesačných intervaloch cca. 17 klientom.
Prevádzka Denného centra poskytovala záujmové činnosti denne od 12.00 hod. do 17.00
hod. podľa prílohy č.1 výročnej správy. V rámci denného centra sa konal výlet do Bohuníc a
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na rôzne kultúrne podujatia. V dennom centre sa pracovalo na posilňovaní jemnej motoriky,
precvičovaní pamäti rôznymi technikami.
V rámci poskytovania služby krízovej intervencie, sa vykonávalo vyhľadávanie FO
v nepriaznivej soc. situácií s trvalým pobytom na území Kalnej nad Hronom. Poskytovalo sa
sociálne poradenstvo osobám v krízovej sociálnej situácii, kde sa riešili otázky sociálnej
pomoci v oblasti sociálneho zabezpečenia ako sociálne dávky, ďalej krízové bývanie,
starostlivosť o maloletých, zanedbávanie školskej dochádzky a sociálne iné sociálne
problémy, ktoré bolo potrebné riešiť intervenciou. Priemerný počet prijímateľov tejto služby
za rok 2017 bol 10. Okrem týchto 10 prijímateľov sa riešili malé poradenstvá v rámci
usmerňovania pri vybavovaní rôznych žiadostí, pomoc pri uplatňovaní práv a právom
chránených záujmov so súhlasom plnoletej osoby a poradenstvo pri

a komunikácií

v úradnom styku a vo vybavovaní iných vecí v záujme FO.
CPK pomáhala s rozvozom stravy seniorom do domácností v spolupráci s miestnym
stravovacím zariadením Služby Kalná s.r.o..
CPK okrem svojich základných činností koordinovala činnosť poberateľov dávky v
hmotnej núdzi. V roku 2017 sme ukončili činnosť dielne pre poberateľov dávky hmotnej
núdze, nakoľko sa 5 poberateľov zamestnalo v miestnom priemyselnom parku.
CPK n.o pre obec Kalná nad Hronom vypracovala sociálne posudky o odkázanosti na
sociálnu službu, poskytovala poradenstvo v tejto oblasti.
V júly 2017 organizácia organizovala v spolupráci s obecným úradom denný detský tábor
Kalňáčik, ktorého sa zúčastnilo 43 detí.
V rámci zvyšovania kvality poskytovania sociálnych služieb boli zamestnanci CPK
preškolený v oblasti proaktívneho zvládania psychickej záťaže, prevencie stresu a vyhorenia.
V druhej polovici roka, zamestnanci absolvovali víkendový pobyt v rámci ochrany pred
syndrómom vyhorenia v pomáhajúcich profesiách.
CPK n.o, v roku 2017 pokračovala

s prípravou a zavádzaním štandardov kvality

poskytovaných služieb podľa Zákona 448/2008 Z.z. Porada pracovníkov CPK n.o. sa konala
v pravidelných intervaloch každý mesiac. Správna rada v roku 2017 zasadala 4 krát. V roku
2017 nedošlo k zmene členov správnej rady.
Organizácia bola 2017 príjemcom 2% z dane v sume 3850 Eur.
V roku 2017 organizácia pracovala v duchu vízie, ktorú si správna rada schválila na
svojom zasadnutí prevádzkovať a doplniť sieť komplexnej sociálnej starostlivosti, tak, aby
sme zabezpečili zotrvanie prijímateľa sociálnej služby v domácom prostredí čo najdlhšie.
Služby chceme rozvíjať a skvalitňovať vzdelávaním zamestnancov v oblastiach, ktoré
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podporujú prijímateľa sociálnej služby v sebestačnosti a sociálne ho aktivizujú, čím
zvyšujeme kvalitu jeho života.

3. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH
ÚDAJOV V NEJ OBSIAHNUTÝCH
V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení
Centrum pomoci Kalná, n.o. účtuje v sústave podvojného účtovníctva.
Účtovná závierka je výsledným produktom účtovnej uzávierky. Príprava
a zostavenie účtovnej závierky sa skladá z 3 etáp :
1.etapa: prípravné práce – sem patrí zúčtovanie všetkých účtovných prípadov za
daný rok do peňažného denníka, vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov
a zaúčtovanie uzávierkových účtovných operácií,
2. etapa: uzatvorenie účtovných kníh t.j. údajová uzávierka,
3. etapa: zostavenie účtovných výkazov t.j. účtovná závierka,
4. účtovný audit n.o.
Účtovná uzávierka predstavuje sústavu výstupných informácií z bežného účtovníctva.
Na základe účtovnej závierky Centrum pomoci Kalná, n. o. zostavuje Súvahu a Výkaz
ziskov a strát. Tieto výkazy tvoria účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve a sú
súčasťou daňového priznania daní z príjmov.

4. VÝROK AUDÍTORA K ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE
Vzhľadom na skutočnosť, že dotácie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho fondu
a z rozpočtu obce prekročili v roku 2017 sumu 33 193 eur a príjmy Centra pomoci Kalná
n.o., za rok 2017 boli vyššie ako 165 969 eur, bol vykonaný audit v súlade s § 33 ods. 3
zákona o finančnej kontrole č. 375/2015. Z. z.. Správa nezávislého audítora je prílohou
výročnej správy za rok 2017.
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5. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH PRÍJMOCH A VÝDAVKOV
Príjmy (v EUR)
Celkom

Výdavky (v EUR)

281.023,96

Zostatok k 31.12.2017

259.034,76

21.989,20

6. STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV ORGANIZÁCIE
Počiatočný stav k 01.01.2017

0,00 €

Výnosy za rok 2017:
a.) Dotácie ( ÚPSVaR, Národný projekt, Socia) /691/

123.468,00€

b.) Výnosy z poskytovania služby /602/

153.483,43 €

c.) Prijaté dary pre sociálne znevýhodnené deti /646/

205,00€

d.) Úroky na BU /644/

15,30 €

e.) 2% príspevok z podielu zaplatenej dane /665/

3.857,39 €

f.) Iné ostatné výnosy – inventarizačný rozdiel ZP

-5,16 €

Výnosy spolu

281.023,96 €

Náklady za rok 2017:
a.) Spotreba materiálu /501/

10.132,50 €

b.) Opravy a udržiavanie /511/

1.822,42 €

c.) Cestovné náklady /512/

1.838,55 €

d.) Ostatné služby

/518/

15.405,80 €

e.) Mzdové náklady

/521/

163.744,96 €

f.) Zákonné sociálne poistenie a zdrav. poist. /524 /

51.785,77 €

g.) Ostatné sociálne náklady /525/ (DSS, sociálny fond)

1.980,00 €

h.) Zákonné sociálne náklady /527 /

10.083,53 €

ch.)Pokuty a penále

/542/

54,50 €

i.) Úroky /544/

0,02 €
205,00 €

j.) Dary /546/
k.)Iné ostatné náklady

/549/

193,71 €

l.) Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a hmot. (auto) /551/

1.788,00 €

Náklady spolu

259.034,76 €
21.989,20 €

Zostatok k 31.12.2017
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7. ZMENY A NOVÉ ZLOŽENIE ORGANIZÁCIE
Správna rada Centra pomoci Kalná , n.o. sa neuzniesla na žiadnych zmenách v štatúte,
ani nedošlo k zmene v zložení orgánov neziskovej organizácie. V zmysle Štatútu Centra
pomoci Kalná, n.o. sa vytvorili potrebné predpoklady, aby nezisková organizácia rozvíjala
ďalšie aktivity, podľa druhov poskytovaných všeobecne prospešných služieb.

Mgr. Tóthová Ivana
Riaditeľ n.o.
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Príloha č.1:
SPRÁVA O ČINNOSTI A AKTIVITÁCH DENNÉHO CENTRA CPK
ZA ROK 2017
Mesiac
JANUÁR

FEBRUÁR

Názov aktivity
Zimné vtáčiky z vlny
Závesné girlady, rozety
Benefičný koncert Objatie tónov
Výroba darčekov do tomboly
Tréning pamäti
Obraz na stenu zo zvyškov látky

Retro party
Obraz na stenu zo zvyškov látky
Maľované nákupné tašky
Sypané svietniky a fľaše
Tréning pamäti
Fašiangové venčeky
Veľkonočné košíčky

Použitá technika
Tvorenie z vlny
Skladanie papiera
Rôzne techniky
Vpichovanie zvyškov
látky
Vpichovanie zvyškov
látky
Maľovanie na textil
Sypanie farebnej soli
Nepravý patchwork
Papierový pedig

MAREC

Veľkonočné vajíčka
Veľkonoční zajkovia z ponožiek
Veľkonočné kuriatka z vlny
Maľované veľkonočné vetvičky
Veľkonočné vajíčka zdobené vlnou
Vykrajovanie ozdôb zo slaného cesta
Maľované veľkonočné poháre
Venčeky pletené z papiera
Tréning pamäti

Patchwork
Tvorenie z ponožiek
Brmbolce
Maľovanie
Práca s vlnou
Práca s cestom
Maľovanie
Papierový pedig

APRÍL

Maľované kamienky
Venčeky pletené z papiera
Obaly na veľkonočné vajíčka
Lúštenie krížoviek
Veľkonočné posedenie
Zástava Denného centra
Báseň o dennom centre
Venčeky a kvietky zo zvyškov látok
Veľkonočné trhy
Spoločenské hry
Tréning pamäti

Maľovanie
Papierový pedig
Maľovanie
Cvičenie pamäte
Reminiscencia
Maľovanie
Skladanie básne
Práca s látkou

MÁJ

Kreslenie osobných erbov
Obrazce z papierových roliek
Pečenie, varenie

Kreslenie
Lepenie
Kulinoterapia
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Antistresové omaľovanky pre dospelých
Šitie mackov
Závesné svietniky
Inventúra materiálu a nápadov
Tréning pamäti
Domčeky z papiera
Pletené rámiky

Colorterapia
Šitie
Viazanie
Upratovanie

Kabelky cez plece
Antistresové omaľovanky pre dospelých
Maľované letné fľašky
Pečenie
Tkané prestieranie
Obrazy z priadzí na dreve
Výlet do Bohunického mlyna
Grilovačka
Tréning pamäte

Šitie
Colorterapia
Maľovanie
Kulinoterapia
Tkanie
Práca s vlnou

JÚL

Obaly na mobily z filcu
Antistresové omaľovanky pre dospelých
Narodeninové oslava klientky
Príprava aktivít na letný tábor
Letný tábor pre deti Kalňáčik
Pamäťové cvičenia

Šitie
Colorterapia
Opekačka

AUGUST

Svietniky a vázičky zo skla a prútia
Antistresové omaľovanky pre dospelých
Brmbolcové koberčeky
Výroba kvetináčov

Lepenie
Colorterapia
Práca s vlnou
Recyklácia plastových
fliaš
Recyklácia plastových
fliaš

JÚN

Výroba košíkov

Papierový pedig
Papierový pedig

Kulinoterapia

Pamäťové cvičenia
SEPTEMBER Výroba magnetiek pre OZ Hont
Jesenné venčeky z papiera
Antistresové omaľovanky pre dospelých
Pletené svietniky z papiera
Varenie, pečenie
Tréning pamäti
Maľovaní jesenní strašiaci
OKTÓBER

Papierový strom
Antistresové omaľovanky pre dospelých
Venčeky zo šišiek
Pečenie
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Práca so slaným
cestom
Strihanie, lepenie
Colorterapia
Papierový pedig
Kulinoterapia
Maľovanie
Pletenie z papiera
Colorterapia
Práca s prír.
materiálom
Kulinoterapia
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Školenie BB
Tréning pamäti
Ružičky z jesenných listov

Reminiscencia
Práca s prír.
materiálom
Práca s prír.
materiálom

Dušičkové venčeky z tuje

NOVEMBER

Papierové zvončeky
Antistresové omaľovanky pre dospelých
Papierové stromčeky
Papierové hviezdy
Ozdoby zo slaného cesta
Maľované vianočné dózy
Servítkované vianočné dózy
Trblietavé šišky
Vianočné venčeky
Tréning pamäte

Papierový pedig
Colorterapia
Papierový pedig
Papierový pedig
Vykrajovanie
Maľovanie
Servítková techniky
Lepenie
Papierový pedig

DECEMBER

Maľujeme ozdoby zo slaného cesta
Zdobenie vianočného stromčeka, mikulášske popoludnie
Antistresové omaľovanky
Pečenie a zdobenie medovníčkov
Vločky z papierových rolie
Tréning pamäti
Vianočné posedenie
Vianočné trhy

Maľovanie
Colorterapia
Kulinoterapia
Lepenie

Počet pravidelne navštevujúcich klientov Denného centra CPK za rok 2017: 10 klientov
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