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Profil, poslanie, vízia a ciele Domova sociálnych služieb a
zariadenia podporovaného bývania MEREMA
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V oblasti sociálnych služieb poskytuje Domov sociálnych služieb a zariadenie
podporovaného bývania MEREMA (ďalej DSS a ZPB MEREMA) klientom služby v
súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších
predpisov na základe etického a odborného prístupu v priamej nadväznosti s
ochranou ľudských práv a základných slobôd. DSS a ZPB MEREMA vznikol v roku
1966 vo Svätom Jure a v roku 1996 sa presťahoval do Modry - Harmónie. Z dôvodu
skvalitnenia života klientov sme v roku 2003 v Modre –Kráľovej vybudovali
dislokované pracovisko, ktoré je bezbariérové a plne vyhovujúce čiastočne
imobilným klientom, pre ktorých boli priestory v Harmónii nevyhovujúce. Našim
klientom (52 mužov s mentálnym a viacnásobným znevýhodnením vo veku od 25 do
61 rokov) poskytujeme komplexnú celoročnú starostlivosť. Našim klientom je k
dispozícii nielen základná starostlivosť, ale aj zdravotná, rehabilitačná a terapeutická
(arteterapia, ergoterapisa, muzikoterapia, dramatoterapia, Snoezelen terapia,
bazálna stimulácia, canisterapia). Pre klientov zabezpečujeme bohaté záujmové,
športové, rekreačné a kultúrno – spoločenské aktivity u nás aj v zahraničí podľa ich
individuálnych záujmov a potrieb. Našim primárnym poslaním je zabezpečovanie a
vytváranie podmienok na spokojný a dôstojný život našich klientov, pričom všetky
naše snahy sú založené na úcte a empatii. Prioritou v oblasti sociálnych služieb je
všestranný rozvoj osobnosti našich klientov s prihliadnutím na ich potreby, záujmy,
schopnosti a stupeň mentálneho a zdravotného znevýhodnenia. Zastrešujúcim
činiteľom je rešpektovanie individuálnej jedinečnosti každého klienta, ktoré je
reprezentované plánovaním zameraným na človeka, individuálnymi plánmi a
maximálnou možnou mierou sociálnej integrácie. Našim dlhodobým cieľom zostáva
naďalej proces deinštitucionalizácie nami
poskytovaných sociálnych služieb. Tento
proces chápeme ako zmenu služby
poskytovanej
mentálne
a
zdravotne
znevýhodneným ľuďom v podmienkach
inštitúcie, na službu poskytovanú v bežných
životných podmienkach pri paralelne
prebiehajúcom zlepšovaní kvality ich života.

Uskutočnené aktivity DSS a ZPB Merema v roku 2014
V roku 2014 sa aktivity DSS a ZPB Merema zamerali najmä na podporu a
rozvoj sociálnej rehabilitácie a inklúzie. U klientov s vyššou mierou podpory sme
aktivity nasmerovali na:
•
rozvíjanie a upevňovanie návykov a
zručností v oblastiach psychického vývinu
(jemná motorika, poznávanie, komunikácia,
sociálny vývin) s dôrazom na sebaobslužné
činnosti, s cieľom dosiahnuť čo najväčšiu mieru
samostatnosti a začlenenia sa do bežného
života pri rešpektovaní ich vlastnej individuality,
•
aktivity s využitím prvkov bazálnej
stimulácie, terapie Snoezelen, muzikoterapie, ,
dramatoterapie, biblioterapie, fytoterapie,
arteterapie,
psychomotorickej
terapie,
canisterapie, preterapie a alternotívno augmentatívnej komunikácie.
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Rozpracovali sme transformačný plán nášho zariadenia, vytvorili sme kostru
transformačného tímu a priebežne analyzujeme naše možnosti v procese
deinštitucionalizácie. V našom zariadení prebieha neustála a priebežná systematická
odborná príprava personálu, ktorá je v súčasnosti zameraná práve na vyššie uvedený
proces deinštitucionalizácie. Rok 2015 bude v oblasti zvyšovania kvalifikačných
predpokladov zameraný na intenzívne kurzy a školenia v problematike procesu
deinštitucionalizácie (Manažment riadenia zmien, Základný kurz pracovníkov,
Podporované zamestnávanie). Predpokladáme, že značný rozsah a intenzita kurzov
v rámci NP DI BSK bude pre všetkých zamestnancov nášho zariadenia výbornou
príležitosťou pochopiť a odborne podchytiť rozsiahlu problematiku transformácie a
jej očakávané výsledky (podstatné zvýšenie kvality života našich klientov a ich
začlenenia do komunity). Zapojenie veľkej skupiny zamestnancov do NP DI vnímame
nielen ako zvyšovanie odbornej kvalifikácie, ale aj ako podporu procesu
celoživotného vzdelávania, ktoré nám umožní efektívne a adresné využívanie
pracovnej sily a schopností zamestnancov.
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U klientov s nižšou mierou
podpory sa
sociálna rehabilitácia
okrem
terapeutických
intervencií
(ergoterapia,
muzikoterapie,
,
dramatoterapie,
biblioterapie,
fytoterapie, arteterapie, canisterapie) a
inklúzia orientuje na aktivity v oblasti:
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•

zamestnávania klientov,

•

podporovaného bývania,

•

rozvoja sociálnych zručností,

•

environmentálnej,

•
voľnočasových
aktivít,
•
kultúrno
športovej.

–

záujmových
spoločenskej

a

Riešenie aktuálnych situácií a realizácia aktivít formou sociálnej inklúzie
vychádzala z individuálnych plánov klientov. Zrealizované aktivity napomohli k ich
osobnostnému rozvoju tak, aby ich následne mohli využiť vo svojom každodennom
živote a sociálnom kontakte v komunite.

Zamestnávanie klientov
V roku 2014 naše aktivity v pracovnej oblasti boli nasmerované na
udržateľnosť zamestnania a ďalší rozvoj pracovných návykov. 7 obyvateľov ZPB si
udržalo svoju prácu na chránených pracoviskách a 1 na otvorenom trhu práce. Pre
klientov DSS v rámci programu ergoterapie
v Mereme aktívne fungovali pracovné dielne
zamerané na výrobu keramiky, papiera,
mydla, drôtených výrobkov, košíkov z
papiera,
kreatívna
dielňa,
záhradné
centrum, práca v skleníku.

V októbri 2008 sa DSS a
ZPB Merema stal súčasťou
divadla Agape. Vznikol ako
prostriedok
podpory
dramatoterapeutického
procesu. V súčasnosti Agape
tvorí 12 talentovaných klientov
a
zanietení zamestnanci
Meremy, ktorí sa pod vedením
dramatoterapeuta Martina Žáka pohybujú medzi reálnym svetom a svetom fantázie,
hudby, pohybovej štylizácie a tanca. Divadlo im napomáha obohacovať svoj život a
napĺňať životy iných. Každý rok sa v našich životoch objavuje niečo nové a
predstavenia divadla Agape sú prostriedkom, ako o tom vypovedať a odovzdať túto
výpoveď širokej verejnosti. Členovia divadla Agape sú herci čistého srdca, divadlo
majú v sebe a robia ho s láskou. Hlavné posolstvo Agape je žiť a rozdávať lásku cez
umenie.

Petangový klub La Boule Modra
Pri Nadácii pre človeka v núdzi a
prevenciu kriminality aj v roku 2014 aktívne
pracoval petangový klub, ktorý počas roka
združoval 26 registrovaných hráčov v
Slovenskej federácii pétanque.
Klub bol založený s cieľom poskytnúť
priestor na integráciu a inklúziu sociálne a
zdravotne znevýhodneným ľuďom a toho
času má registrovaných aj 6 zdravotne
znevýhodnených športovcov – klientov
Meremy, ktorí
v roku 2014 úspešne
reprezentovali na turnajoch doma i v
zahraničí:
VC Pivovaru Litovel Brno, VC Slavkov, O
pohár mesta Šaľa, Svätoplukove dvojky
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Divadelný súbor AGAPE
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Galanta, Slovak OPEN Pezinok, Aerogule Lučenec, Augarten Wien, Donaupark
Wien, Guliverov pohár BA Pezinský demižón, Guľobranie Pezinok, Gabčík – Rajecké
Teplice, Fisching CUP Brno, Junio-Senior Neussiedel, Zbohom leto Bratislava,
Svätoplukove prúty, Turnajový seriál CENTROPE CUP v Bratislave, Prahe a vo Viedni
a mnoho ďalších kvalitných turnajov, či už prestížnych alebo priateľských, väčšinou
na Slovensku, v Čechách, Rakúsku a Maďarsku.
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Najvýznamnejšie a zároveň najobľúbenejšie zo zrealizovaných
aktivít v uplynulom roku:
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Novoročné posedenie v Mereme, „My“ 2014 – výstava umeleckých diel klientov,
zimná turistika na Zámčisko, Fašiangový ples, pravidelné návštevy miestnej knižnice,
hudobné vystúpenie G. Oňovej a J.
Golonku, veľkonočné trhy na MPSVR
SR, Trhy bez bariér, vítanie jari v KDĽŠ v
Modre, veľkonočná šibačka v Báhoni,
petangové turnaje na Slovensku i v
zahraničí, benefičné koncerty v Modre,
Pezinku – Lions klub a v Galante –
Chyťme sa za ruky, narodeninová oslava
„50“ P.K. a J.G. , Divadelné konfrontácie
– divadelná súťaž, návšteva Autosalónu
v Bratislave, Deň Zeme, „Výber z tvorby“
– výstava umeleckých diel klientov, Tradičné ľudové umelecké remeslá v Piešťanoch prezentácia výrobkov keramickej a drotárskej dielne, stolnohokejový turnaj v
Pezinku, májová opekačka, priateľská návšteva v Medveďove, návšteva vodného
diela v Gabčíkove, výstava obrazov P.H. na Salóne výtvarníkov v Elesko Wine Park,
ZOYA MUSEUM v Modre, Keramické trhy
v Pezinku - prezentácia výrobkov z
keramickej dielne, medzinárodná rybárska
súťaž Zlatá rybka v Šoporni, V. ročník
petangového turnaja v Hoteli pod lipou v
Harmónii, Lions day - športový deň na
Zochovej Chate, Turistický výstup na
Homolu, športový deň v Bratislave,
návštevy plavárne, letné opekanie s

Merema vystavuje na
Salóne výtvarníkov 2014
Domov sociálnych služieb a
zariadenie podporovaného bývania
Meremu Modra reprezentoval na
Salóne výtvarníkov už tretíkrát
jeden z našich výtvarne nadaných
klientov - pán Peter Hruška. Jeho
umelecké diela si našli čestné
miesto v silnej konkurencii výtvarníkov regiónu, ktorú ste počas októbra 2014 mohli
vidieť v Zoya Museum Elesko v Modre.

Výber z tvorby
V priestoroch chráneného pracoviska Musique club galerie, Štúrova 61 v
Modre vás počas letných mesiacov očaria umelecké diela nadaných klientov Domova
sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania MEREMA. Výstava obrazov
"Výber z tvorby" ukázala verejnosti aktívny život a kreativitu zdravotne
znevýhodnených ľudí. Vo svojich dielach stvárňujú vlastné videnie sveta a
prostredníctvom prezentácie svojich umeleckých schopností spájajú nás všetkých.
Pod odborným vedením skúsených terapeutov vznikajú pod rukami našich umelcov
prekrásne umelecké diela s hlbokou myšlienkou, ktorá nás donúti zamyslieť sa.
Výstava je prezentáciou prác pánov Štefana Gálika, Petra Hrušku, Branislava
Šebestu a Ladislava Garaja.
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diskotékou, výlet na hrad Červený kameň – orlia show, výlet do Medveďova, oslava
narodenín Š.P., Slávnosti hliny – prezentácia keramických výrobkov, Nový ateliér –
výstava umeleckých diel znevýhodnených ľudí, Baba Frndžalka – divadelné
predstavenie, Zelený deň v Senci, Indianś motor – motorkárska show, Bluesové
legendy – benefičný koncert v MCG, Jablkové hodovanie v Modre, Spievame na
ľudovú – spevácka súťaž v Plaveckom Podhradí, návšteva výstavy p. Zrníka v Modre,
Čaro hliny – kreatívna dielňa, Vianočné inšpirácie v Modre, Vianočné trhy na MPSVR
SR, Vianočné trhy v Modre, - prezentácia výrobkov, mikulášske posedenie s rodičmi,
predvianočné a vianočné tradície v Mereme.
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Zrealizované projekty
V roku 2014 sme z grantových výziev a vďaka štedrosti našich sponzorov získali
finančnú podporu na 5 projektov, vďaka realizácii ktorých nám bolo umožnené
skvalitniť poskytované sociálne služby.
•

AMEREM – Nadácia VÚB,

•

Pétanque v nás - Nadácia PONTIS,

•

Bazálna stimulácia – ORANGE Slovensko,

•

V. ročník petangového turnaja – Transpetrol, SAG Elektrovod,

•

Rekreačný pobyt TATA v Maďarsku – Lions klub Pezinok

Amerem
Vďaka
finančnej
podpore
Nadácie VÚB vznikla v Domove
sociálnych
služieb
a
zariadení
podporovaného bývania Merema v
Modre umelecká skupina výtvarne
nadaných
klientov, pod názvom
Amerem. Tvorba v rámci umeleckej
skupiny poskytla znevýhodneným
ľuďom priestor pre vzájomnú identitu,

pocit spolupatričnosti a motiváciu k ďalšej tvorbe. Arteterapia bola využitá nielen ako
metóda sociálnej práce so znevýhodnenou skupinou ľudí, ale aj ako samostatne
umelecky hodnotná a tvorivá aktivita, ktorá sa dočkala adekvátneho ocenenia. Ciele
projektu sa niesli v dvoch rovinách. Prvou je sociálna rovina - I´art pour I´home umenie pre človeka a druhou je individuálna rovina - I´art pour la santé - umenie pre
zdravie. Projekt Amerem vyvrcholil výstavou umeleckých diel v priestoroch
chráneného pracoviska Musique club galerie, Štúrova 61, Modra.

Nadačný fond Slovenskej
sporiteľne prostredníctvom Nadácie
Pontis finančne podporil projekt
Petang v nás, zameraný na
zviditeľnenie a rozvoj nadaných
zdravotne
znevýhodnených
športovcov z Domova sociálnych
služieb a zariadenia podporovaného
bývania
Merema
v
Modre.
Petangový klub La Boule Modra,
zriadený pod Nadáciou pre človeka v
núdzi
je
členom
Slovenskej
federácie pétanque (SFP) od roku
2008 a ako jediný na Slovensku
pracuje
so
zdravotne
znevýhodnenými hráčmi petangu.
Projekt Petang v nás zabezpečením
materiálneho
vybavenia
(profesionálne homologizované petangové gule) podporil hráčov v športových
činnostiach, čo viedlo k dosiahnutiu špičkových výsledkov a k posunu sa v rebríčku
SFP. Na vrcholových podujatiach, ako sú oficiálne ligové zápasy a turnaje na
Slovensku i v Európe vďaka tejto podpore dosahujú znevýhodnení športovci
porovnateľné výsledky s intaktnou populáciou. Získaním fyzickej a psychickej
kondície, tiež schopnostiach spolupracovať v tíme, bude táto aktivita dlhodobo
prispievať k skvalitneniu ich života a rozširovať priestor na sociálnu inklúziu.

Výročná správa o činnosti a hospodárení DSS a ZPB MEREMA v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK za rok 2014 | jún 2015

Petang v nás
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V. ročník petangového
turnaja v Modre - Harmónii
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19. júna 2014 sa v Hoteli pod
lipou
uskutočnil
V.
ročník
petangového turnaja, ktorý už
tradične
organizuje
Domov
sociálnych služieb a zariadenie
podporovaného bývania Merema.
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Turnaj slávnostne otvorili príhovorom a prvým nahodením košóna pozvaní
hostia - pani podpredsedníčka BSK PhDr. Gabriella Németh, pani riaditeľka odboru
sociálnych vecí BSK Mgr. Michaela Šopová a pani primátorka Mesta Modra Ing. arch.
Hana Hlubocká. Pozvanie prijalo 18 zariadení sociálnych služieb z Bratislavského a
Trnavského samosprávneho kraja. Zmerať si svoje sily a stráviť príjemný deň v
prekrásnej prírode prišlo 84 športovcov. Víťazom turnaja sa stalo domáce družstvo z
Meremy. Bez odmeny však neodišiel nikto, každé družstvo si odnieslo maľované
gombíky pre šťastie a tašku so sponzorskými darmi.

Rekreačný pobyt v Maďarsku
Obyvatelia Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania
Merema v Modre strávili prvý septembrový týždeň so svojimi priateľkami z
Medveďova v historickom meste Tata, na brehu prekrásneho jazera.
Tata je turisticky obľúbená destinácia vyhľadávaná najmä v letnom období.
Má prívlastok mesto vôd, nakoľko
sa rozprestiera na brehoch dvoch
jazier. Pri jednom z nich - Starom
jazere sme v útulnom penzióne
Monika s rodinnou atmosférou
strávili pár pekných dní aj my. O
program
nebola
núdza.
Vyhliadkový vláčik, ktorý tu pre
turistov premáva od jari do jesene
nás previezol po blízkom okolí a
umožnil nám vidieť Starý hrad -

Öregvár, v prízemí ktorého sa nachádzajú archeologické pozostatky rímskeho
osídlenia a pozostatky benediktínskeho kláštora z 12. storočia, kalváriu, geologické
múzeum v prírode, námestie s drevenou vežou s hodinami, kapucínsky kostol, staré
vodné mlyny, ale aj modernú zástavbu mesta. Plavba loďou nám umožnila vidieť
mesto z vodnej hladiny. Posledný deň pobytu sme navštívili miesto vypínajúce sa nad
mestom Tatabánya, z ktorého sa na kraj hrdo díva mytologický vták Turul, ktorý
ukázal Maďarom ich novú vlasť na úpätí Karpát.

Vďaka nezištnej pomoci zamestnancov firmy Orange sme zakúpili materiálne
vybavenie na bazálnu stimuláciu. Bazálna stimulácia je komunikačný, interakčný
a vývin podporujúci stimulačný koncept, ktorý sa orientuje na všetky oblasti ľudských
potrieb. V našich podmienkach je ideálne využiteľný najmä na prácu s ťažšie
mentálne a zdravotne znevýhodnenými klientmi.

V Mereme sa plnia sny
V Domove sociálnych služieb a zariadení podporovaného bývania Merema v
Modre Harmónii žije mladý muž menom Lacko. Tento vzácny človek je nesmierne
talentovaný herec divadla Agape a jeho veľkým snom bolo vidieť aspoň raz v živote
more. So svojimi zážitkami sa s nami podelil na premiére dokumentu Lacko a more.
Dokument spoločne s
divadelným
predstavením More tvoria ucelený projekt
podporujúci sociálnu inklúziu ľudí s
mentálnym a sociálnym znevýhodnením,
ktorých posúva do sveta ľudí bez bariér. V
októbrovej premiére sa hercom divadla
Agape podarilo vniesť diváka do sveta
reality
i
fantázie,
romantiky
i
nebezpečenstva, tak ako to je aj v
reálnom živote. Prostredníctvom oživenia
materiálov každodenného využitia je vykúzlené pred očami divákov more, nádherné
a pokojné, no i kruté, búrlivé a tajomné. Dokument otvára oči nám všetkým, aby sme
týchto ľudí vnímali takých, akí sú. Projekt plánujeme v roku 2015 prezentovať čo
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Bazálna stimulácia
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najširšiemu spektru ľudí. Prostredníctvom divadelných predstavení ich chceme
doviesť k zamysleniu sa nad skutočnými hodnotami života.
"Sme ako more, ktoré skrýva veľa tajomstiev. More, ktoré skrýva svoju tvár. Sme
more, ktoré osvieži, ublíži aj pohladí. Naša duša je rovnako nepokojná, no vieme byť
aj tichí, smutní a zákerní. Sme more, ktoré vás prijíma takých, akí ste. Prijímate aj vy
nás takých akí sme?"
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Zamestnávanie klientov
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V roku 2014 boli naše aktivity v pracovnej oblasti nasmerované na
udržateľnosť zamestnania a ďalší rozvoj pracovných návykov. Sedem obyvateľov
ZPB si udržalo svoje zamestnanie na chránených pracoviskách a jeden klient na
otvorenom trhu práce.

Zamestnanosť klientov ZPB
MCG 5

Sparmal 2

Bonap 1

13%
25%
62%

Pre klientov DSS v rámci programu ergoterapie fungovali v roku 2014
v MEREME aktívne pracovné dielne zamerané na výrobu keramiky, papiera, mydla,
drôtených výrobkov, košíkov z papiera a záhradné centrum (bylinková záhrada,
skleník).

Ergoterapia klientov DSS
Keramická dielňa 5

Drotárska dielňa 4

Kreatívna dielňa 13

Záhradné centrum 9
16%

29%

13%
42%

Dobrovoľníctvo v DSS a ZPB MEREMA

Dobrovoľnícke aktivity

Počet dobrovoľníkov

Počet odpracovaných
hodín

Petangové turnaje

9

270

Výlety

4

220

Iné akcie

5

40

Spolu

18

530

Počet dobrovoľníkov

Počet odprac. hodín

Petangové turnaje

Petangové turnaje

Výlety

Iné akcie

10%

Výlety

Iné akcie

8%

28%
62%

51%

41%

Rozbor hospodárenia DSS a ZPB MEREMA za rok 2014
Ročná účtovná uzávierka 2014 a jej zhodnotenie:
Majetok:
Ku dňu účtovnej uzávierky predstavoval HIM majetok organizácie hodnotu:
Majetok obstaraný z prostr. VUC KZ 41

519 592,52 €

Majetok obstaraný z prostr. ŠR KZ 111

0,00 €

Majetok obstaraný z darov KZ 70

1 444,00 €
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V priebehu roka 2014 bolo u nás do dobrovoľníckej činnosti zapojených 18
dobrovoľníkov, ktorí odpracovali 530 hodín. Počet zapojených dobrovoľníkov,
činnosti, na ktorých sa podieľali a sumár odpracovaných hodín je zhrnutý
v nasledujúcej tabuľke:
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Hodnota majetku spolu:

521 036,52 €

Obstarávacia cena dlhodobého majetku k 31.12.2014 v €
SU

OC k 31.12.2013

Prírastky a úbytky
v roku 2014

OC k 31.12. 2014

021

1 258 853,12

0

1 258 853,12

022

111 106,06

0

111 106,06

023

45 156,01

0

45 156,01

17 911,23

0

17 911,23

1 433 026,42

0

1 433 026,42

013
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018

13

019

025
026
028
029
031
032
celkom

Bankové účty:
Od 1.1. 2014 boli zrušené účty v OTP banke a zriadené nové účty v Štátnej
pokladnici.
K 1.1. 2014 boli na bankových účtoch organizácie uvedené stavy finančných
prostriedkov:
Výdavkový účet 7000470960/8180

0,00 €

Príjmový účet 7000470952/8180

0,00 €

Darovací účet 7000471007/8180

0,00 €

Sociálny fond 7000470995/8180

1 327,73 €

Depozit mzdy 7000470987/8180

51 109,45 €

Depozit obyvateľov 6015-23922112/0200

50 149,10 €

Zastupiteľstvo BSK na zasadnutí dňa 21.2. 2014 prerokovalo a schválilo
rozpočet BSK na rok 2014. Na základe uznesenia Zastupiteľstva BSK č. 15/2014 nám
boli stanovené záväzné limity na rok 2014 nasledovne:
Príjmy

143 031,67 €

Dotácie

777 774,46 €

Kapitálové výdavky

0,00 €

Počet klientov

50

V priebehu roka 2014 bol limit dotácií upravovaný:
-

úprava limitu dotácie č. 201/2014 zo dňa 10.5. 2014, bežné výdavky 1 050,0 €

Finančné prostriedky – účelovo určené na odmenu riaditeľa zariadenia
-

úprava limitu dotácií č. 247/2014 zo dňa 19.9. 2014. Úprava limitu dotácie – bežné
výdavky KZ 41 – 3 780,00 €
úprava limitu dotácie č. 261/2014 zo dňa 25.9. 2014, bežné výdavky KZ 72c
+1 400,00 €

Finančné prostriedky na projekt AMEREM
-

rozpočtové opatrenie č. 266/2014 zo dňa 3.10. 2014. Úprava príjmov – 659,96 €
úprava limitu dotácie č. 367/2014 zo dňa 1.12. 2014 + 226,80 €, program 013 KZ
41

Finančné prostriedky účelovo viazané na VU 10 – školenia
-

úprava limitu dotácie č. 383/2014

Bežné výdavky (600) KZ 41

+ 4 956,67 €
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Rozpis schváleného rozpočtu na rok 2014:
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Z toho bežné výdavky (610)

+ 4 303,04 €

Z toho bežné výdavky (620)

+ 653,63 €

Bežné výdavky (620)

+ 1 749,68 €

Bežné výdavky (630)

- 1 499,68 €

Bežné výdavky (640)

- 250,00 €

-

+ 1 551,93 €

úprava limitu dotácie 407/2014

Z toho EK (610)

+ 1 150,00€

Z toho EK (620)

401,93 €

Finančné prostriedky účelovo viazané na odmenu riaditeľa a odvody z odmeny

Čerpanie rozpočtu:
Príjmová časť (v €):
Príjmy

Schválený
rozpočet

upravený

Skutočnosť

143 031,67

143 771,71

150 250,63

Schválený

Upravený

Skutočnosť

Príjmy z
nájomného

0

0

0

Predaj výr. a
služieb

132 400,00

132 400,00

138 749,41

4 670,00

4 670,00

5 076,81

0,00

0,00

0,00

2 000,00

1 340,04

1 362,74

0,00

0,00

0,00

Z toho

Stravné
Úroky z účtov
Príjmy z
dobropisov
Vratky – mzdy
depozit

Príjem
z darovacieho účtu

3 961,67

5 361,67

5 061,67

0,00

0,00

0,00

Príjem od
subjektov VS

Výdavková časť (v €):
Schválený

Upravený

Skutočnosť

Zostatok

Mzdy KZ 41

431 113,00

437 616,04

437 616,04

0

Odvody KZ 41

150 674,59

153 479,83

153 479,83

0

Tovary, služby
KZ 41

193 486,87

189 83,99

189 492,26

341,73

Tovary, služby
KZ 70

3 961,67

5 361,67

5 061,67

0

Transfery

2 500,00

2 250,00

2 016,19

23,81

Výdavky
spolu

777 774,46

738 179,86

782 604,32

575,54

Nevyčerpané finančné prostriedky v hodnote 575,54 € boli ponechané na
výdavkovom účte organizácie a dňa 31.12. 2014 boli automatickým prevodom
vrátené na účet zriaďovateľa.

Ekonomicky oprávnené náklady na klientov DSS (v €):
Položka

EON celkom

DSS CP 42
klientov

EON/klient/mesiac

610 mzdy

437 616,04

344 450,31

683,43

620 poistné

153 479,83

121 225,12

240,53

0

0

0

70 926,45

50 312,34

99,83

631 služ. cesty
632 energie
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Výdavky
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633 materiál

83 256,97

64 961,22

128,89

634 dopravné

5 945,27

5 945,27

11,80

635 údržba

4 698,77

3 35,32

6,62

0

0

0

24 664,80

15 744,39

31,24

2 016,19

1 687,57

3,35

Medzisúčet

782 604,32

607 661,54

1 205,68

Z toho ter. + zdr.
reh.

- 123 882,08

Medzis. mínus ter.

658 722,24

607 661,54

1 205,67

Odpisy

63 709,32

52 679,69

104,52

Súčet

722 431,56

660 341,23

1 310,20

636 nájomné
637 služby
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640 transfery
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Ekonomicky oprávnené náklady na klientov ZPB (v €):
Položka

EON celkom

ZPB 8 klientov

EON/klient/mesiac

610 mzdy

437 616,04

32 598,06

339,56

620 poistné

153 479,83

10 507,54

109,45

0

0

0

632 energie

70 926,45

6 478,39

67,48

633 materiál

83 256,97

350,00

3,65

634 dopravné

5 945,27

0

0

635 údržba

4 698,77

61,68

0,64

0

0

0

24 664,80

736,41

7,67

2 016,19

328,62

3,43

631 služ. cesty

636 nájomné
637 služby
640 transfery

Medzisúčet

782 604,32

51 060,70

531,88

Terapie

- 123 882,08

0

0

Odpisy

63 709,32

10 165,74

105,89

Súčet

722 431,56

61 094,93

636,40

Kapitálové výdavky:
Kapitálové výdavky sme v sledovanom období neevidovali.

Organizácia neeviduje žiadne dlhodobé ani krátkodobé pohľadávky.

Krátkodobé záväzky (v €):
Ku dňu účtovej závierky eviduje organizácia tieto krátkodobé záväzky:
Zamestnanci 331

29 218,96

Daň zo závislej činnosti 342

2 709,20

Zúčtovanie s orgánmi soc. poist. 336

17 783,91

Dôchodkové pripoistenie 379

16,60

Príspevky OH 379

207,77

Záväzky spolu

49 936,44

Rezervy:
Nevykazujeme

Neuhradené faktúry:
Ku dňu účtovej závierky 31.12. 204 DSS a ZPB MEREMA vykazovala všetky faktúry
uhradené

Nevyfakturované dodávky:
Evidujeme vo výške 1 173,01 €

Náklady budúcich období:
Predplatné časopisov vo výške 208,72 €
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Pohľadávky:
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Rovnako ako v minulosti sa aj uplynulý rok niesol v znamení maximálnej
hospodárnosti so zverenými finančnými prostriedkami.
Po 31.12. 2014 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo
vykázanie v účtovej uzávierke za rok 2014.

Základné identifikačné údaje Domova sociálnych
a zariadenia podporovaného bývania MEREMA

služieb

Zriaďovateľ: Bratislavský samosprávny kraj
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Právna forma: rozpočtová organizácia
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Názov organizácie: Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania
MEREMA
Sídlo organizácie: Pri starom mlyne 1, 900 01 Modra
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
web: www.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

marova@merema.sk
Iveta Baxová – vedúca ekonom. prev. úseku
033/6473601
merema@merema.sk
Libuša Dobšovičová – ekonóm
033/6473601
dobsovicova@merema.sk
Ružena Mičunková – úseková sestra pre dislokované pracovisko
033/6474947
merema@merema.sk
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033/6473601
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Miesto spracovania Výročnej správy o činnosti a hospodárení za
rok 2014:
Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania MEREMA. Pri starom
mlyne 1, 900 01 Modra

Dátum spracovania správy:
4.7. 2015
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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

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

