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Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania MEREMA
(ďalej DSS a ZPB MEREMA) poskytuje sociálne služby v súlade so zákonom NR SR č.
448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov klientom na základe
etického a odborného prístupu v súlade s ochranou ľudských práv a základných
slobôd. Poskytujeme komplexnú celoročnú starostlivosť 52 klientom (mužom)
s mentálnym
a viacnásobným
postihnutím vo veku od 25 do 62
rokov, ktorí sú na tento druh
služby odkázaní alebo je pre nich
tento druh sociálnej služby účelný.
Okrem základnej starostlivosti je
klientom poskytovaná zdravotná
starostlivosť,
rehabilitačná
a terapeutická
starostlivosť
(arteterapia,
ergoterapia,
muzikoterapia, dramatoterapia,
Snoezelen
terapia,
bazálna
stimulácia, canisterapia). Zabezpečená je záujmová, rekreačná, športová a kultúrnospoločenská činnosť. Spokojnosť a dôstojný život našich klientov vnímame ako našu
prioritu, všetky naše snahy smerujú k všestrannému rozvoju osobnosti našich
klientov, k vytváraniu a udržaniu pracovných príležitostí a k maximálnej
dosiahnuteľnej miere sociálnej inklúzie. Špecifikom sú klienti ZPB, v prípade ktorých
sa snažíme vytvárať životné podmienky, ktoré sú porovnateľné s podmienkami
intaktnej populácie. Zameriavame sa na zvyšovanie schopnosti samostatného
rozhodovania, samostatnosti a zodpovednosti klientov.
Rok 2015 bol v znamení pokračujúcej transformácie nášho zariadenia v súlade
so Stratégiou deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej
starostlivosti v Slovenskej republike a s Národnými prioritami rozvoja sociálnych
služieb na roky 2015 – 2020. Deinštitucionalizácia je v súčasnej spoločenskej situácii
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Transformáciou poskytneme súkromie a možnosť voľby každému klientovi.
Chceme, aby klienti mohli prežiť svoj život inak, aby mohli v domácnostiach žiť ako
ktorýkoľvek iný občan a člen spoločnosti, aby sa mohli o svoju domácnosť starať
a tráviť voľný čas podľa svojich predstáv. Chceme dať našim klientom novú
perspektívu, účasť na bežnom živote spoločnosti, pocit slobody a sebestačnosti.
Poskytované služby by mali pružne reagovať na potreby a ciele klientov smerujúce
k začleneniu do komunity a nemali by nahrádzať služby, ktoré sú bežne v komunite
dostupné. Spoločnosť by mala klientov postupne vnímať ako neoddeliteľnú súčasť
komunity. Podpora poskytovaná v komunite vytvára lepšie predpoklady na
uplatňovanie a ochranu práv človeka ako v inštitúcii, individuálne poskytovaná
podpora a starostlivosť v bežnom prostredí vytvára menej príležitostí na
obmedzovanie práv. Služby po transformácii budú naďalej poskytované podľa
individuálnych potrieb klientov. Cieľom je vytvorenie domáceho prostredia,
rozvíjanie a rešpektovanie citového života
klientov a umožnenie nadväzovania priateľských
medziľudských vzťahov v novovzniknutých
domácnostiach pre klientov v súlade s kritériami
transformácie. Charakter ústavnej starostlivosti
sa výrazne zmení, čím dosiahneme skvalitnenie
a rozširovanie ponuky doposiaľ poskytovaných
služieb. Zvýši sa podiel klientov na plánovaní
a priebehu sociálnej služby (pestrosť stravy,
kultúra stolovania, režim dňa), podpora
aktívneho trávenia voľného času a podpora
klientov pri uplatnení na trhu práce.
Klientov sme v rámci IP systematicky
viedli k takým zručnostiam a schopnostiam,
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vnímaná ako nevyhnutná podmienka pre naplnenie úloh a cieľov, ktoré stoja pred
celou oblasťou sociálnych služieb. V inštitúcii sú klienti v podstate odkázaní na rolu
príjemcov služby, sú pasívnymi príjemcami pomoci. Sociálne služby sú založené na
rešpektovaní dôstojnosti a hodnoty všetkých ľudí, inštitucionálna starostlivosť ale do
istej miery dôstojnosť odopiera, pretože vytvára pevné, hierarchizované štruktúry
a vedie klientov k tomu, aby dodržiavali stanovenú rutinu bez ohľadu na ich záujmy
a potreby. Princípom sociálnej práce zodpovedajú skôr služby poskytované priamo
v komunite. Domnievame sa, že takéto služby podporujú samostatnosť klientov a ich
integráciu tým, že s každým klientom zaobchádzajú ako s plnohodnotným jedincom,
ktorý má vlastné potreby, preferencie, silné a slabé stránky.
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ktoré by im mali umožniť hladký prechod z inštitúcie do transformovaného
prostredia v komunite. Proces deinštitucionalizácie bol v uplynulom roku podporený
systematickým zvyšovaním kvalifikácie zamestnancov. Zaistenie novej služby bude
mať za následok zvýšenie počtu zamestnancov, chceme zamestnávať čo najviac
súčasných zamestnancov. Charakter ústavnej starostlivosti sa významne zmení
prostredníctvom zvyšovania kvalifikácie zamestnancov, využívania spolupráce
s verejne dostupnými zdrojmi, spoluprácou s organizáciami podobného typu,
spoluprácou s rodinou a s opatrovníkmi, prispôsobením sociálnej služby bežnému
životu. Témy ďalšieho vzdelávania a zvyšovania odbornej spôsobilosti našich
zamestnancov sa zameriavali na optimálne napĺňanie cieľov, poslania a vízie Meremy
v procese transformácie. Výstupom absolvovaných vzdelávaní bolo zahájenie tvorby
Transformačného plánu DSS a ZPB Merema v roku 2016.

Č.

Názov témy

Počet
účastníkov

Počet
hodín/os.

1.

Riadenie manažmentu zmien v kontexte TP ZSS 8

64

2.

Základný kurz pre zamestnancov v priamom 20

120

kontakte s kl.
3.

Integrované

tréningy

k individuálnemu 16

40

plánovaniu
4.

Špecializované tréningy – Život v komunite

5

40

5.

Špecializované tréningy – Nezávislý život

5

40

6.

Špecializované

tréningy

–

Podporované 3

8

zamestnávanie
7.

3

Zahraničná pracovná cesta

12

48

Vzdelávanie zamestnancov
1. téma

2. téma

3. téma

4. téma

5. téma

6. téma

5%
9%

14%

28%

35%

Celkový počet zamestnancov DSS a ZPB Merema
v r. 2015

55

Počet zamestnancov absolvujúcich vzdelávania

29

Vzhľadom na dnešnú úroveň dostupných znalostí a účelnosť vynakladanej
energie zodpovedajú deinštitucionalizované sociálne služby najlepšej praxi
sociálnych služieb (predpokladáme, že najlepšie výsledky dosiahneme zameraním sa
na individuálny rozvoj kompetencií potrebných na začlenenie a zotrvanie klienta
v spoločnosti). V rámci deinštitucionalizácie sme intenzívne komunikovali
s rodinnými príslušníkmi a opatrovníkmi klientov, samozrejmosťou bolo zvyšovanie
povedomia verejnosti o problematike spojenej so zdravotným postihnutím a
transformačným procesom. Počítame s postupnou koedukáciou zariadenia.

Uskutočnené aktivity DSS a ZPB MEREMA v roku 2015
Rok 2015 sa niesol v duchu prípravy nás všetkých na nadchádzajúci proces
transformácie a deinštitucionalizácie zariadenia, k čomu boli nasmerované aj
jednotlivé aktivity. Počas roka sa uskutočnilo viac než sto kultúrnospoločenských, športových, vzdelávacích a rekreačných akcií, ktoré výrazne podporili
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9%

4

sociálnu inklúziu obyvateľov Meremy a prispeli tak k skvalitneniu ich života
a zviditeľneniu sa v komunite.

Aktivity klientov
Kultúrno-spoločenské 59

Športové 39

Rekreačné 7

Vzdelávacie 11

6%

9%
51%
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34%

Najvýznamnejšie a zároveň najobľúbenejšie zo zrealizovaných aktivít
v roku 2015
 Merema plesala
Ples Meremy opäť spojil dva svety, skvelá
hudba, tanec, zábava, bohatá tombola – to sú
lákadlá každej dobrej fašiangovej veselice
a nechýbali ani na tej našej. Na meremácky ples
prijali pozvanie divčatá z družobného Domova
sociálnych služieb v Medveďove, naše priateľky
z DSS Plavecké Podhradie, klienti DSS Hestia
Pezinok, chlapci a dievčatá z Integry Bratislava,
Betánia Senec, DSS prof. Matulaya na Lipského ul.
v Bratislave,
a samozrejme
klienti
usporiadateľského DSS a ZPB Merema. Podujatie
slávnostne otvoril riaditeľ Meremy Mgr. Ján Duban,
ktorý privítal medzi nami ctených hostí – riaditeľku odboru sociálnych vecí BSK Mgr.
Michaelu Šopovú, vedúcu oddelenia sociálnej pomoci BSK PhDr. Maricu Šikovú ,
riaditeľov pozvaných zariadení, našich milých sponzorov a priateľov, s finančnou
podporou ktorých sa podujatie mohlo uskutočniť na tradične vynikajúcej úrovni.

5

Bratislavský samosprávny kraj
a Malokarpatské osvetové stredisko
v Modre usporiadali v dňoch 18. a
19. marca 2015 v poradí už 18.
ročník krajskej súťažnej prehliadky
detskej
dramatickej
tvorivosti
a ochotníckeho divadla dospelých
hrajúcich pre deti Stretnutie
s malou Táliou. Divadelníci z Meremy na doskách Domu kultúry v Senci predstavili
divákom i odbornej porote hru Fantomas sa vracia. Veselohru, ktorá cez humor
a satiru odúča od hrubiánstva, všemocnosti, zjemňuje city, žartuje s divákom
a kultivovane mení negatívneho hrdinu na kamarátskeho a vtipného chlapíka. Náš
Fantomas zaujal, pobavil, rozosmial a vybojoval krásne 2. miesto v konkurencii
mnohých renomovaných divadelných súborov. Veľmi nás teší, že porota pod
vedením režiséra Patrika Lančariča ocenila herecké umenie našich klientov, ktorí do
každého predstavenia dávajú svoje srdce a náboj pozitívnej energie. V rozsievaní
posolstva humanizmu sme pokračovali 21. apríla 2015 v Pinelovej nemocnici
v Pezinku. Do posledného miestečka obsadená spoločenská sála. Milé prijatie,
vrúcne slová uznania od pacientov a personálu nemocnice a skvelý pocit z hereckých
výkonov. Fantomas sa vrátil, priniesol humor, radosť, energiu. Divadlo Agapé lieči.
Pokúša sa sprostredkovať ľudskosť, dôverný kontakt, hodnoty lásky a morálky.
Predvádza príbehy, aby sa stretlo s priateľmi – divákmi.

 Potulky za umením
Každý utorok sa partia výtvarne nadaných klientov z rôznych sociálnych
zariadení v pôsobnosti BSK stretáva v Galérii insitného umenia Schaubmarov mlyn
v Pezinku, kde pod vedením arteterapeutky Mgr. Marcely Jurášovej tvoria nevšedné
a jedinečné umelecké diela. Nový ateliér navštevujú traja výtvarníci z Meremy.
O úspešnosti projektu svedčí množstvo usporiadaných výstav a veľa našich
priaznivcov a podporovateľov. Za štyri roky existencie Nového ateliéru sa podarilo
z jednotlivcov vytvoriť partiu priateľov, ktorí sa majú radi, navzájom sa podporujú
a túžia zdieľať spoločné zážitky. Práve preto sme sa rozhodli otvoriť bránu ateliéru
a spoznávať umenie, kultúru a súčasne krásy Slovenska. Po viacerých návštevách
Slovenskej národnej Galérie v Bratislave sme 10. marca 2015 navštívili Tatranskú
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 Divadelníci z Meremy opäť
úspešne reprezentovali
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galériu v Poprade. V krásne zrekonštruovanej budove starej elektrárne je pri
príležitosti 55. výročia založenia TG sprístupnená návštevníkom unikátna výstava
piatich svetoznámych umelcov. Diela Marca Chagalla, André Deriana, Raoula
Dufyho, Jeana Carzoua a výnimočného surrealistu Salvadora Dalího. Boli sme
nadšení. Spoznali sme rozmanitú tvorbu velikánov svetového výtvarného umenia a
pestrý výber originálnych diel. Nielen
výstava našich klientov zaujala. Očarilo
nás mesto Poprad a prekrásny výhľad
na ešte zasnežené tatranské štíty.
Našou ambíciou je pokračovať v ďalších
dobrodružných cestách po Slovensku
za poznaním, umením a novými
zážitkami.

 ORANGE DAY V MEREME
18. apríla sa v Mereme opäť stretli zamestnanci Orange Slovensko, a.s., aby
spoločne s obyvateľmi Meremy strávili prekrásny deň plný vzrušujúcich zážitkov.
Zamestnanci spoločnosti Orange
spolupracujú s Meremou na báze
dobrovoľníctva už od roku 2011, kedy sme s ich podporou a finančným príspevkom
Nadácie Orange vytvorili prekrásne divadelné predstavenie Stroj času. Vďaka ich
štedrosti a „pridaním rúk k dielu“ sa zrekonštruoval v areáli nášho zariadenia bazén,
ktorý slúži počas letných
mesiacov
nielen
našim
klientom, ale aj ich príbuzným,
priateľom a známym. Týmto
však
naša
spolupráca
neskončila. Prišla ďalšia výzva
a podpora.
Tentokrát
na
špecializovanú
terapiu
–
bazálnu stimuláciu, ktorá je
nenahraditeľnou
súčasťou
skvalitnenia života hlavne
stredne a ťažko mentálne postihnutých ľudí. Vďaka našim sympatizantom, hnacím
motorom ktorých je pán Jozef Koža, nám bola na prelome r. 2014/2015 darovaná
nová keramická pec. Dnes z nej vychádzajú pestrofarebné hlinené výrobky, ktoré
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môžete vidieť na chránenom pracovisku Musique club galerie v Modre na Štúrovej
ulici 61.

 Salón výtvarníkov 2015
Meremu na 19. ročníku
výstavy
umeleckých
diel
výtvarníkov regiónu prezentovali
v Zoya Museum diela nadaného
Petra Hrušku, žiaľ tentokrát IN
MEMORIAM. Bol predstaviteľom
tzv. outsider art, svoje výtvarné
diela vystavoval na viacerých
spoločných aj samostatných
výstavách: „Mimósis“- Nitrianska galéria mladých, Nitra 2009, „Každý má svojho
anjela“ - Musique club galerie (MCG), Modra 2009 „Art brut na Slovensku“ - Galérii
19, Bratislave 2013, „Štyri ročné obdobia“ - MCG, Modra 2010, „Nový ateliér“ Galéria insitného umenia SNG (GIU), Pezinok 2011, „Časopriestor“ – MCG, Modra
2011, „ My“ – MCG, Modra 2012, 2013, 2014, 2015, „Umenie a víno“ – Častá 2013,
„Amerem“ – MCG, Modra 2014.

Úspechy Meremy
Divadelný súbor AGAPE,
ktorý tvoria klienti Domova
sociálnych služieb a zariadenia
podporovaného bývania Merema
pod umeleckým vedením Mgr. art.
Martina Žáka vstúpil do divadelnej
sezóny
2015
opäť
úspešne
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Sobotňajší program sa niesol v duchu kreatívnej a divadelnej dielne, opekania,
petangu a nad tým všetkým sa vznášala vôňa kotlíkového gulášu. Bláznivá aprílová
sobota nás neodradila, prišli celé rodinky i s malými deťmi a s úsmevom na tvári si
pod vedením drotárskeho a keramického majstra vytvárali drobné potešenia.
Divadelné predstavenie Fantomas sa vracia a dokument Lacko a more chytil za srdce
malých aj tých veľkých a v zápale hry Pétanque sa rozprúdila krv i tým najväčším
zmrzlošom. Radosť z vydareného dňa bola vzájomná a návšteva týchto milých ľudí
bude v nás ešte dlho doznievať...
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s novonaštudovanou hrou Fantomas sa vracia. Cieľom Divadla Agape je umožniť čo
najširšiemu publiku spoznať cez dramatické umenie jedinečné osobnosti, ktorými
naši klienti sú a v Modre s nami žijú. Snažíme sa ich predstaviť ako citlivých, veselých
a kreatívnych ľudí plných chuti rozdávať svoju dobrotu , radosť zo života a postupne
ich včleniť do komunity.
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Petangový klub La Boule Modra, zriadený pod Nadáciou pre človeka v núdzi
a prevenciu kriminality je členom Slovenskej federácie pétanque (SFP) od roku 2008.
Ako jediný na Slovensku oficiálne registruje znevýhodnených ľudí. Nadácia úzko
spolupracuje s DSS a ZPB Merema v Modre už 15 rokov a v roku 2015 bolo v La Boule
registrovaných 27 hráčov, z ktorých 6-ti sú klienti a 5-ti zamestnanci Meremy. Klub
má za cieľ prostredníctvom samotnej hry zasvätiť pre tento šport čo najširšiu skupinu
ľudí, nakoľko najväčším benefitom petangu je, že je určený pre každého bez rozdielu
veku, pohlavia, farby pleti, fyzickej a psychickej kondície, či sociálneho začlenenia.
Popri získaní nových skúseností a schopností spolupracovať v tíme, táto aktivita
dlhodobo vytvára priestor na sociálnu inklúziu.
Najvýraznejšie dosiahnuté športové úspechy členov petangového klubu La
Boule Modra v roku 2015:
1. miesto – Majstrovstvá Slovenska žien, máj – nominácia na Majstrovstvá sveta
, Bangkok, Thajsko
5. miesto v kvalifikačnej skupine Euroliga, Saarbrucken, Nemecko, 2015
22. miesto – Majstrovstvá sveta, Bangkok, Thajsko, 2015

Zamestnávanie klientov
Aktivity klientov Meremy v pracovnej oblasti boli v roku 2015 nasmerované
najmä na udržanie si zamestnania, čo sa u 7 obyvateľov ZPB naplnilo. Udržali si svoju
prácu na chránených pracoviskách v Musique club galerie a Sparmal, s.r.o. Klientovi
zamestnanom na otvorenom trhu práce sa žiaľ z dôvodu zrušenia prevádzky miesto
vo firme Bonap, s.r.o. nepodarilo udržať. Po prieskumoch voľných pracovných miest
v regióne sa naskytla možnosť zamestnania opäť na otvorenom trhu práce, v školskej
jedálni na ZŠ v Modre ako pomocný kuchár. Pracovnú ponuku klient prijal, bez
problémov sa začlenil do pracovného kolektívu a nadobudol nové skúsenosti.
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Zamestnanosť klientov ZPB
MCG 5

Sparmal 2

ZŠ 1

13%
25%

V rámci programu ergoterapie sa klienti Meremy aktívne zapájali do práce
v jednotlivých dielňach zameranej na výrobu keramiky, mydla, drôtených výrobkov,
košíkov z papiera a novej aktivity, ktorou je práca s plsťou. Po hodinách
spracovávania vlny, ktoré bolo zo začiatku veľmi náročné postupne vytvárali
náušnice, prstene, náramky a ozdoby do vlasov , ktoré mali veľký úspech. Popri práci
v dielňach sa venovali práci v záhradnom centre, v skleníku aj v bylinkovej záhrade.

Ergoterapia klientov DSS
Keramická dielňa 3

Drotárska dielňa 3

Kreatívna dielňa 13

Záhradné centrum 11
10%
10%

37%

43%

Podporené projekty
 Petang nás spája
24.júna 2015 sa v Hoteli pod lipou v Harmónii uskutočnil VI. ročník
petangového turnaja, ktorý finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj
prostredníctvom projektu Nadácie pre človeka v núdzi a prevenciu kriminality.
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VI. ročníka petangového
turnaja sa zúčastnilo 17
zariadení
sociálnych
služieb
z troch
samosprávnych krajov Bratislavského, Košického
a
Trnavského.
Turnaj
slávnostne otvoril pán
riaditeľ DSS a ZPB Merema
Mgr. Ján Duban, ktorý
privítal vzácnych hostí z
BSK - pani podpredsedníčku PhDr. Gabriellu Németh, pani riaditeľku odboru
sociálnych vecí Mgr. Michaelu Šopovú, pani vedúcu oddelenia PhDr. Maricu Šikovú a
pána primátora Mesta Modra Mgr. Juraja Petrakoviča, ktorí "prvým nahodením
košóna a petangových gúľ" otvorili turnaj. O prvenstvo v tomto roku súťažilo 25
unifikovaných petangových tímov. V silnej konkurencii obstáli a do prvej osmičky
postúpili tí, ktorí tvrdo trénovali a šťastie im prialo. 1. miesto získal tím Meremáci
z Modry, na 2. mieste sa umiestnil tím Guľový blesk z Báhoňa a na 3. mieste tím ZPB
Integra zo Senca. S prázdnymi rukami neodchádzal nikto. Diplom za účasť, fair play
hru, najkrajšie tričká, super výkon, dobrú výdrž a tašky so suvenírmi si odnášal každý
z účastníkov.


Lacko a more

Cieľom projektu bolo spropagovať nadaných hercov a ukázať ich umenie
širokej verejnosti nielen na domácej pôde, ale i v susedných Čechách. V dňoch 13.
a 14. júna sa v Rynholci pri Prahe uskutočnila divadelná prehliadka, na ktorú sme sa
s podporou našich priateľov zo spoločnosti Orange prihlásili. Rynholecký festiválek
ponúkol pestrú paletu alternatívnych aktivít pre deti i dospelých. Hlavnou náplňou
festivalu bola prezentácia hercov s mentálnym postihnutím spoločne s ich
profesionálnymi kolegami. Na doskách javiska v starej kamennej stodole vystúpili
herci z piatich divadelných súborov. Okrem ovácií publika sme dostali ocenenie od
skutočných majstrov divadelného umenia. Prof. Mgr. Miloslav Klíma, profesor
odboru dramaturgie a bývalý rektor DAMU v Prahe naše predstavenie opísal ako
pohladenie duše, čo nás mimoriadne teší. Zakladateľ a hlavný organizátor festivalu,
MgA. Vladimír Novák, PhD., vedecký pracovník, odborný asistent Katedry
alternatívneho a bábkového divadla
, ktorý sa venuje divadelnej tvorbe
v špecifických skupinách poďakoval hercom Divadla Agape za skvelé predstavenie
hry More. Pražská misia splnila všetky očakávania a boli sme opäť úspešní. Naša



Varí celá Merema

Vďaka finančnej podpore Nadácie J&T bola v priestoroch nášho zariadenia
zriadená tréningová kuchyňa, v ktorej sa naši klienti spolu s inštruktormi sociálnej
rehabilitácie naučili základy prípravy jednoduchých jedál. Cieľom tréningovej
kuchyne je rozvoj sociálnych zručností našich klientov, príprava rôznych
jednoduchých jedál teplej a studenej kuchyne. Zmysluplná aktivita významne zvýšila
sebavedomie a sebaobraz našich
klientov . Naučili sa byť samostatnejší,
zručnejší a v neposlednom rade získali
nové
skúsenosti
využiteľné
v
praktickom každodennom živote.
Vedenie
k
samostatnosti
v
elementárnych kuchynských aktivitách
je
nevyhnutným
predpokladom
rozvíjajúceho
sa
procesu
deinštitucionalizácie nášho zariadenia.
Ďakujeme firme Ing. A. Vacha a pracovníkom POIP Modra za ústretovú spoluprácu
pri realizácii projektu. Hlavné poďakovanie patrí Nadácii J & T za filantropiu.
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,,šnúra“
pokračovala
v Schaubmarovom mlyne v Galérii
insitného umenia Pezinok. 4. 8.
2015 sme sa predstavili publiku
v detskom prázdninovom tábore.
Deti
sú vnímavými a citlivými
divákmi a ich reakcie boli radostné,
čo nás potešilo a povzbudilo.
Ďalšou zastávkou AGAPÉ tour bola
starobylá Banská Štiavnica. Na
hudobnom
festivale
Osmidiv,
medzi populárnymi hudobnými skupinami Para, Chiki-liki-tu-a, Peter Bič projekt,
Robo Grigorov vystúpili herci z Meremy. Amfiteáter ožil Morom. Predstavenie
o túžbe, láske a prijatí vyvolalo silné emócie divákov. Vychutnali sme si standing
ovations aj pochvalu organizátorov. Ako rozlúčka s letom bolo poňaté septembrové
vystúpenie (8.9.) pre pacientov Pinelovej nemocnice v Pezinku.
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 Nadácia SPP opäť pomohla napĺňať sny
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Ďalšími z klientov DSS a ZPB Merema, ktorých sny sa stali skutočnosťou, boli
51 ročný Jozef Novák a štyridsiatnik Pavol Krajčovič. Vďaka úspešným projektom
podporeným Nadáciou SPP v programe OPORA 2015, ktorá sa zamerala na rozvoj
individuálnych plánov ľudí so zdravotným a sociálnym znevýhodnením, sa nášmu
zariadeniu podarilo získať potrebné finančné prostriedky a realizovať dva projekty.
Jozef Novák v keramickej dielni privoňal k hline a hlina sa mu nalepila na ruky. Po
zvládnutí základov práce s keramikou sa ukázalo, že Jožko je nielen zručný, ale aj
kreatívny a má potenciál k ďalšiemu napredovaniu. Predovšetkým chcel
systematicky pracovať a rozvíjať svoj talent. Vďaka podpore Nadácie SPP absolvoval
kurz keramiky pod umeleckým vedením majstra Miroslava Malinovského. Zvládol
modelovanie, zalievanie výrobkov do foriem, naučil sa točiť na keramickom kruhu,
osvojil si techniku, spôsob a praktickú realizáciu pálenia v keramickej peci.
Novozískané vedomosti a kompetencie využíva v tvorivej práci. Výrobky, ktoré
vznikli Jožkovi pod rukami, sme prezentovali na Slávnostiach hliny v Modre, jeho
figúrky a sošky obdivovali návštevníci chráneného pracoviska Musique club galerie.
S Jožkovou
prácou
sa
oboznámili aj poslanci BSK na
svojom októbrovom rokovaní,
kde
osobne
predstavil
a predával svoje diela. Súčasťou
projektu
bolo
vytvorenie
nástenného kalendára na rok
2016,
ktorý
dokumentuje
Jozefovu tvorbu.

Pavol Krajčovič. Vyznáva zdravý životný štýl, má rád prechádzky v lese,
racionálne sa stravuje, pestuje bylinky, z ktorých si varí čaje, zaujíma sa o nové
poznatky z oblasti výživy a zdravia. Od roku 2012 býva v zariadení podporovaného
bývania, kde postupne zvládol množstvo nových sociálnych zručností súvisiacich s
nezávislým a samostatným životom. Má prácu ako pomocný čašník, ale stále chce
zdokonaľovať svoje zručnosti , prijímať nové vedomosti, má chuť neustále na sebe
pracovať a zaradiť sa do skutočného normálneho života. Jeho túžbou bolo vlastniť
kvalitný odšťavovač na prípravu zeleninových a ovocných štiav, naučiť sa pripravovať
a miešať zdraviu prospešné nápoje a smoothies. Pod vedením majstra sveta
v miešaní nápojov, barmana
pána Tomáša Gyéna sa Pavol naučil pracovať s
čerstvými surovinami, zvládol základy prípravy miešaných nápojov, ich dekorovanie,

Prehľad uskutočnených aktivít DSS a ZPB Merema v roku 2015
Fakultatívne aktivity uskutočnené v roku 2015 výrazne podporili sociálnu
inklúziu obyvateľov Meremy, čo prispelo k skvalitneniu ich života a zviditeľneniu sa
v komunite.
Druh zorganizovaných aktivít:
Kultúrno - spoločenské podujatia:
Január: Vítame nový rok, Výstava umeleckých diel klientov DSS a ZPB Merema
Amerem - MCG Modra, Návšteva mestskej knižnice - KDĽŠ Modra
Február: Fašiangový ples - KDĽŠ Modra
Marec: Návšteva Tatranskej galérie – Poprad, Návšteva mestskej knižnice - KDĽŠ
Modra, Stretnutie s malou Táliou - divadelná súťaž - KD Senec, Slávnosti jari –
prezentácia kreatívnej dielne - KDĽŠ Modra, Trhy bez bariér - Gymnázium J. Hronca,
Veľkonočné trhy - MPSVR SR BA, Návšteva mestskej knižnice - KDĽŠ Modra
Apríl: Veľkonočná šibačka - DSS Báhoň, Fakultatívny výlet - Veľká Británia, Návšteva
výstavy Autosalón 2015 – Incheba Bratislava, Orange day – stretnutie
s dobrovoľníkmi, Vystúpenie divadla Agape – Fantomas - Pinelova nemocnica,
Benefičný koncert Chyťme sa za ruky - Galanta
Máj: Oslava 50 r. klienta J.N., Tradičné umelecké remeslá – Piešťany, Vernisáž
výstavy Nový ateliér – Brno, Májové posedenie s opekačkou
Jún: Fakultatívny výlet – Thermalpark Dunajská Streda, Priateľská návšteva DSS
Medveďov, Keramické trhy – Pezinok, Divadelné vystúpenie More na festivale
v Rynholci - Praha
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osvojil si techniku obsluhy
mixéra a odšťavovača, ktoré
si mohol kúpiť vďaka grantu
Nadácie SPP. Ďakujeme!
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Júl: Salón výtvarníkov 2015 Zoya múzeum Elesko - výstava obrazov klienta P.H. „In
memoriam“, Rekondičný pobyt klientov - Tatranská Lesná, Letné opekanie –
diskotéka, športový deň, Kulinárium v Mereme
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August: Letná rekreácia klientov – Senec, Divadelné vystúpenie Lacko a more -GIU
Pezinok, Divadelné predstavenie na festivale Osmidiv 2015 – Banská Štiavnica,
Rekreačný pobyt klientov - Chorvátsko
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September: Keramický kurz
klienta
J.N.,
Divadelné
predstavenie
v Pinelovej
nemocnici – Pezinok, Návšteva
Považského múzea – Budatín,
Návšteva ZOO Bratislava,
Slávnosti hliny - prezentácia
keramických
výrobkov,
Radničkine trhy – prezentácia
výrobkov
–
Bratislava,
Divadelný
workshop
pre
Orange - GIU Pezinok
Október: Spievame na ľudovú nôtu – Sološnica, Zelený deň – Senec, Jablkové
hodovanie – Modra, Návšteva knižnice - výmena kníh, Prezentácia výrobkov - BSK
Bratislava, Kurz miešania nealkoholických nápojov – Bratislava, Vzdelávací seminár
Muzikoterapia - BSK Bratislava
November: Zdravá výživa – ovocné šťavy – Pezinok, Vernisáž Nový ateliér – Modra,
Kurz odšťavovania – Pezinok, Návšteva
múzea Ignáca Bizmayera – Modra,
Kreatívna dielňa M.M. – exkurzia –
Modra, Vianočné trhy MPSVR SR Bratislava
December: Vernisáž umeleckých diel „My
2015“ - Modra, Adventné posedenie pre
rodičov, príbuzných a priateľov klientov,
prezentácia činnosti Meremy, Vianočné
inšpirácie - prezentácia výrobkov – Modra, Vianočné trhy – Pezinok, Vianočné trhy –
Modra, Divadelné predstavenie DROTÁRI, Štedrý večer v Mereme, Silvestrovská
zábava, Vianočný petangový turnaj, Silvestrovská turistika na Zámčisko

Športové aktivity:
Január: Trojkráľový petangový turnaj - MCG Modra
Február: Zimná turistika - Harmónia
Apríl: Petangový turnaj Pezinský demižón – Pezinok, Petangový turnaj Svätoplukove
prúty - Galanta

Jún: Lions day – Piesok,
Medzinárodná rybárska súťaž
Zlatá rybka – Štrkovec, VI.
ročník petangového turnaja Harmónia
Júl: Milujeme petang petangový turnaj – Galanta,
Turistický výstup na Kuklu,
Návšteva plavárne – Pezinok,
Turistika na Ranč - Modra
August: Petangový turnaj
Hohenlohe - Bratislava
September: Zbohom leto –
petangový turnaj - Bratislava
Október: Športové hry CSS –
Trenčín, Petangový turnaj
Jesenné lístie padá – Modra, Petangový turnaj „Deja Vu“ – Harmónia, Plavecké
preteky - Bratislava
December: Vianočný petangový turnaj - MCG Modra
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Máj: Jarná turistika – Piesok, Stolnohokejový turnaj – Pezinok, Petangový turnaj
Slovak OPEN – Pezinok,
Športový deň - DSS PKM BA,
Petangový workshop
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Dobrovoľníctvo v DSS a ZPB Merema
V roku 2015 sa do dobrovoľníckej činnosti zapojilo 18 dobrovoľníkov –
sympatizantov Meremy, ktorí spoločne odpracovali 496 hodín. Počet zapojených
dobrovoľníkov, činnosti na ktorých participovali a sumár odpracovaných hodín je
zhrnutý v nasledovnej tabuľke a grafoch:

Výročná správa o činnosti a hospodárení DSS a ZPB MEREMA v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK za rok 2015 | jún 2016

Dobrovoľnícke aktivity
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Kultúrno-spoločenské aktivity
Výlety a rekreácie
Športové aktivity
Spolu

Počet
dobrovoľníkov
13
4
7
18

Počet
hodín
91
270
135
496

odpracovaných

Počet dobrovoľníkov
Kultúrno spoločenské aktivity

Výlety a rekreácie

Športové aktivity

35%
50%
15%

Počet odprac. hodín
Kultúrno-spoločenské aktivity

27%

Výlety a rekreácie

18%

55%

Športové aktivity

Rozbor hospodárenia DSS a ZPB MEREMA za rok 2015
Ročná účtovná uzávierka 2015 a jej zhodnotenie:
Ku dňu účtovnej uzávierky predstavoval HIM majetok organizácie hodnotu:
Majetok obstarný z prost. VUC KZ 41

479 152,86 €

Majetok obstaraný z prost ŠR KZ 111
Majetok obstaraný z darov KZ 70

1 270,60 €
480 423,46 €

Obstarávacia cena dlhodobého majetku k 31.12.2015 v €
SU

OC k 31.12.2014

Prírastky / úbytky
v roku 2015

OC k 31.12.2015

013
018
019
021

1 258 853,12

1 258 853,12

022

111 106,06

023

45 156,01

45 156,01

17 911,23

17 911,23

1 433 026,42

1 426 686,42

+ 3 660,00

114 766,06

025
026
028
029
031
032
celkom
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Majetok spolu

0,00 €
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Bankové účty:
K 31.12.2015 boli na bankových účtoch uvedené stavy finančných prostriedkov:
Výdavkový účet 7000470960/8180

0,00 €

Príjmový účet

7000470952/8180

0,00 €

Darovací účet

70004701007/8180

0,00 €

Sociálny fond

7000470995/8180

1 495,04 €

Depozit mzdy

7000470987/8180

51 351,77 €
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Depozit obyvat. 6015-23922112/0200
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59 368,10 €

Rozpis schváleného rozpočtu na rok 2015:
Zastupiteľstvo BSK na svojom zasadnutí dňa 12.12.2014 prerokovalo
a schválilo rozpočet BSK na rok 2015. Uznesením Zastupiteľstva BSK č. 87/2014 nám
boli stanovené záväzné limity na rok 2015:
Príjmy

147 138,00 €

Dotácie

775 023,87 €

Kapitálové výdavky

0,00 €

Počet klientov

50 €

Čerpanie rozpočtu:
Príjmová časť (v € ):
Príjmy

Schválený
rozpočet
147 138,0

Upravený rozpočet
147 208,00

Skutočnosť
156 713,24

Z toho
Príjmy z
nájomného
Predaj výrobkov,

0,0

0,0

0,0

139 468,0

139 468,0

137 359,61

Stravné

4 670,0

4 670,0

4 881,96

Príjem z
dobropisov

1 500,0

1 500,0

7 644,69

Úroky z účtov

,0,0

0,0

0,0

Príjem z darov

1 500,0

1 570,0

1 570,0

Príjmy z poist.
plnenia

0,0

0,0

Vratky mzdy
depozit

0,0

0,0

5 256,98
0,0

Výdavková časť (v €) :
Výdavky

Schválený

Mzdy KZ 41

434 990,00

449 755,46

449 755,46

0

152 029,01

156 159,34

156 159,34

0

184 504,86

207 281,92

207 231,99

1 500,00

6 240,00

6 240,00

0

2 000,00

2 479,50

2 479,50

0

820 906,22

820 856,29

49,93

Odvody do
poisťovní
Tovary, služby
KZ 41
Tovary služby
KZ 70
Transféry
Výdavky spolu

775 023,87

Upravený

Skutočnosť

Zostatok

49,93

Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 49,93 € boli automatickým
prevodom 31.12.2015 prevedené na účet zriaďovateľa.
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služieb
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Ekonomicky oprávnené náklady na klientov DSS (v €) :

Položka
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DSS CP 42
klientov

EON/ klient/
mesiac

610 mzdy

449 755,46

318 468,96

631,88

620 odvody

156 159,34

11 997,31

222,21

631 služobné cesty
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EON celkom

0,0

0,0

0,0

632 energie

62 386,60

38 792,13

76,97

633 materiál

79 632,15

64 783,51

128,54

634 dopravné

10 873,22

4 599,22

9,13

635 opravy údržba

32 812,94

2 630,00

5,22

0

2

0

23 197,08

13 885,48

27,55

2 479,50

2 000,00

3,97

817 196,27

557 156,61

636 nájomné
637 služby
640 transfery
medzisúčet
Z toho
fakultatívne ter.

0

0

1 105,47
0

Súčet l

817 196,29

557 156,61

1 105,47

odpisy

26 099,66

26 099,66

54,79

843 295,95

583 256,27

Súčet 1 + odpisy

1 157,47

Ekonomicky oprávnené náklady na klientov ZPB (v €) :

položka

EON celkom

ZPB 8 klientov

EON/klient/mesiac

610 mzdy

449 755,46

30 924,37

322,13

620 odvody

156 159,34

11 110,12

115,73

0,0

0,0

0,0

632 energie

62 386,60

4 697,96

48,94

633 materiál

79 632,15

262,74

2,74

634 dopravné

10 873,22

0,0

0,0

635 opravy údržba

32 812,94

250,00

2,60

0,0

0,0

23 197,08

671,00

6,99

2 479,50

0,0

0,0

47 916,19

499,13

636 nájomné
637 služby

0,0

640 transfery
medzisúčet

817 196,27
0,0

Z toho fakult.
terapie
Súčet 1

817 196,27

odpisy

26 099,66

Súčet 1 + odpisy

843 295,95

0,0

0,0

47 916,19
0,0

499,13
0,0

47 916,19

499,13

Kapitálové výdavky:
V uvedenom období sme neevidovali žiadne kapitálové výdavky.
Pohľadávky:
DSS a ZPB Merema neevidovala v roku 2015 žiadne krátkodobé a dlhodobé
pohľadávky.
Krátkodobé záväzky (v €):
Ku dňu účtovej závierky sme evidovali tieto krátkodobé záväzky:
Zamestnanci 331
Daň zo závislej činnosti

27 500,66
342

Zúčtovanie s orgánmi soc. a zdrav. poist.
336
Dôchodkové pripoistenie 379

3 709,52
19 833,15
16,60
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631 služobné cesty
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Príspevky OH

291,84

Záväzky spolu

51 351,77

Rezervy:
Neevidujeme žiadne.
Neuhradené faktúry:
Ku dňu 31.12.2015 vykazujem všetky došlé faktúry uhradené.
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Nevyfakturované dodávky:
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Nevyfakturované dodávky za potraviny, telefón evidujeme vo výške 1 496,34 €.
Náklady budúcich období:
Za predplatné tlače - 56,51 €.
Po 31. decembri 2015 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie
alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2015.

Evidencia rozpočtových opatrení v roku 2015:
text

suma v €

dátum

1.Schválený rozpočet
príjmy

147.138,00

12.12.2014

2.Schválený rozpočet
výdavky

775.023,87

12.12.2014

8.579,07

24.04.2015

29.932,94

01.06.2015

1.570,00

08.09.2015

3.Úprava limitu dot.
Č.100/2015 na mzdy,
odvody,SF -valorizácia
4. RO č. 142/2015
Rekonštrukcia kotolne
5.Úprava limitu dotácie
RO 289/2015 - grantový
program OPORA

28.500,00

14.10.2015

7. RO č.411/2015
mimoriadne odmeny

7.422,25

19.11.2015

8. Úprava limitu dotáciíč.
378/2015 – nevyčerpanie
dotácie na auto do konca
r.

- 28.500,00

02.11.2015

9. Úprava limitu
dotácieč. 424/2015
odmena riaditeľa + poist.

2.294,15

25.11.2015

10. Úprava limitu dot,.461

1.968,50

10,12.2015

/2015 jub. Odmena + poistné
11. ÚLD č. 471/2015

- 1.500,00

14.12.2015

3.660,00

08.12.2015

BV KZ 72a
12. ÚLD ť. 452 HIM
Trojrúrová pec
13. ÚLD 486/2015 vrátené
nevyčerpané prostriedky
KZ 41

- 8.044,56

29.12.2015
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6. Úprava limitu dotácií
č.339/2015 nákup
špeciálneho mot. vozidla
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Základné identifikačné údaje Domova sociálnych
a zariadenia podporovaného bývania MEREMA

služieb

Zriaďovateľ: Bratislavský samosprávny kraj
Právna forma: rozpočtová organizácia
Názov organizácie: Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania
MEREMA
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Sídlo organizácie: Pri starom mlyne 1, 900 01 Modra
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Štatutárny zástupca: Mgr. Ján Duban
Zápis do registra poskytovateľov: 3.8. 2009
Pod číslom: 71/2009 – soc
IČO: 00654795
DIČ: 2020685667
Forma sociálnej služby: pobytová sociálna služba – celoročná
Kontakt: 033/6473601, 0905401148
e – mail: merema@merema.sk

Kontakty:
Mgr. Ján Duban – riaditeľ
0905401148
merema@merema.sk
Zuzana Čepcová – zástupca riaditeľa
033/6473601
cepcova@merema.sk
Mgr. Milada Gašparecová – koordinátor sociálnej rehabilitácie
0918814776
gasparecova@merema.sk
Mgr. Roman Repčík, PhD. – zástupca riaditeľa pre dislokované pracovisko

033/6474947
repcik@merema.sk
Eva Márová – sociálny pracovník
033/6473601
marova@merema.sk
Iveta Baxová – vedúca ekonom. prev. úseku
033/6473601

Libuša Dobšovičová – ekonóm
033/6473601
dobsovicova@merema.sk
Ružena Mičunková – úseková sestra pre dislokované pracovisko
033/6474947
merema@merema.sk
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merema@merema.sk
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Miesto spracovania Výročnej správy o činnosti a hospodárení za
rok 2015:
Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania MEREMA. Pri starom
mlyne 1, 900 01 Modra

Dátum spracovania správy:
4.7. 2016
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Osoby zodpovedné za vypracovanie správy:
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Mgr. Ján Duban, riaditeľ

........................................................

Zuzana Čepcová, zástupkyňa riaditeľa

.......................................................

Mgr. Roman Repčík, PhD., zást. riad. pre dislok. prac. ...............................................

Mgr. Milada Gašparecová, koor. soc. rehab.

................................................... .......

Libuša Dobšovičová, ekonómka

.......................................................

