VÝROČNÁ SPRÁVA 2018

Jún 2019

Vážení klienti a príbuzní, kolegovia a naši priaznivci,
keď sa pozerám na bohatý rok 2018 nášho spoločného diela, zloženého z drobných
úspechov každého kolegu, prijímateľa i našich priaznivcov, tento pohľad ma napĺňa
radosťou. Keď sa rôzni ľudia s úplne odlišnými potrebami, názormi a niekedy i cieľmi
dokážu v určitom okamihu dohodnúť na spoločnom diele a vytvoriť ho, práca vyzerá
ako orchester, v ktorom nie sú dôležité husle, klavír či harfa, ale výborná znalosť
partitúry a výkon, ktorý zapadne do spoločného harmonického súzvuku povznášajúceho hudobného diela. Len orchester zložený z kvalitných hudobníkov je schopný
súzvuku, ktorý poslucháčom prenikne uši i srdce.
V prípade spoločného diela nie sú dôležité chyby, tie sú prvkami učenia, ale spoločný
výsledok, ktorý spája, teší, dáva pocit spolupatričnosti. Jeden, dvaja ľudia nikdy nedokážu toľko ako dobrý tím angažovaných jednotlivcov, intenzívne pracujúcich na
spoločnom diele. V roku 2018 sme mali niekoľko kvalitných spoločných diel a to nebol len Pestrý deň, seminár s názvom Klient - náš rovnocenný partner, ale kvalitným
dielom je aj tichá, nenápadná práca opatrovateľky v nočnej službe, ktorá pokojne
presvedčí klientku, aby nerušila spiacich a sama si odpočinula.
V roku 2018, kedy si pripomíname 20 rokov od založenia zariadenia, spomínam na
mnohých našich klientov i kolegov, ktorí sa za dvadsaťročnicu vystriedali v našom
zariadení. Klientom ďakujem za to, že nás, zamestnancov mnohému naučili
a kolegom súčasným i bývalým ďakujem za teplé ľudské ruky, ktorými doviedli našich
klientov do dnešných dní. Spomínam si aj na klientov, ktorých sme odprevadili na
druhý breh. Ďakujem ich rodičom a príbuzným, že boli našimi ochotnými poradcami
pri starostlivosti o ich príbuzných v našom zariadení.
Naši klienti žijú zo spoločnej tvorivej atmosféry, ktorú im my, zamestnanci, každý deň
v určitej miere ponúkame. Ďakujem všetkým kolegom, ktorí budujú každý deň takú
atmosféru, v ktorej môžu iní kolegovia plodne tvoriť a klienti radostne žiť.

Magdalena Mihaliková
riaditeľka
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1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE POSKYTOVATEĽA
Domov sociálnych služieb Rozsutec (ďalej DSS Rozsutec) je zriadený Bratislavským
samosprávnym krajom (ďalej BSK). DSS Rozsutec je rozpočtovou organizáciou. Organizácia sídli na Furmanskej ulici číslo 4 v mestskej časti Bratislava – Lamač.

2. POSLANIE, VÍZIA, HODNOTY A CIELE POSKYTOVATEĽA
Hlavnou úlohou DSS Rozsutec je sprevádzať plnoleté fyzické osoby s duševnými
poruchami a poruchami správania na ich životnej ceste. Našou víziou je poskytnúť
ľuďom s postihnutím podporu, ktorá im umožní, aby sa dostali na vrchol svojho fyzického, psychického, sociálneho a duchovného rozvoja v rámci ich individuálnych
schopností.

2.1.

NAŠE HODNOTY

Ku klientom pristupujeme s rešpektom a úctou. Zameriavame sa na ich individuálne
potreby. Využívame primeranú úroveň komunikácie, pretože nám záleží na vzájomnom porozumení si. Klienti majú možnosť sa pravidelne vyjadrovať ku chodu organizácie, uvádzať pripomienky a námety na zlepšenie. Sme otvorení požiadavkám klientov, pokiaľ je to v možnostiach organizácie, snažíme sa im vyhovieť. S klientmi pracujeme ako s rovnocennými partnermi. Naši zamestnanci majú možnosť vzdelávať
sa, čím zdokonaľujú svoju schopnosť spolupracovať s klientmi.

2.2.

NAŠE CIELE

Primárnym cieľom organizácie je poskytnúť klientom domov. Pokiaľ majú naplnené
svoje základné telesné, sociálne potreby a potrebu bezpečia, môžu dosahovať v čo
v najvyššej možnej miere svoj ďalší rozvoj.
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3. PROFIL POSKYTOVATEĽA
3.1.

HISTÓRIA

DSS Rozsutec bol zriadený Krajským úradom v Bratislave 1. júla 1998 ako Zariadenie chráneného bývania. Zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších
predpisov, došlo od 1. júla 2002 k prechodu zriaďovateľskej pôsobnosti do pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. V roku 2018 sme oslávili 20. výročie založenia nášho zariadenia. V októbri 2018 začala rekonštrukcia remeselnej dielne pre
klientov zariadenia.

3.2.

SOCIÁLNE SLUŽBY

V DSS Rozsutec v zmysle § 38 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách poskytujeme sociálnu službu plnoletým fyzickým
osobám s duševnými poruchami a poruchami
správania, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej
V podľa prílohy č. 3 uvedeného zákona.
Sociálne služby, ktoré poskytujeme sú sociálne
poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie a starostlivosť o šatstvo. Zároveň umožňujeme účasť na pracovnej terapií a záujmovej činnosti. Utvárame podmienky na úschovu cenných
vecí.
Kapacita zariadenia je 32 prijímateľov, z čoho 2
miesta sú určené na ambulantnú službu, 4 miesta
na týždennú pobytovú službu a 26 miest na celoročnú pobytovú službu. V priebehu roka 2018 využívalo naše služby 32 ľudí s ťažkým
zdravotným postihnutím.

3.3.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

V našom zariadení sme v roku 2018 zamestnávali zamestnancov podľa nasledovnej
organizačnej štruktúry zaradenia:
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Útvar sociálnych a zdravotných služieb: 19 zamestnancov
Útvar ekonomicko-prevádzkový: 7 zamestnancov
Útvar riaditeľa: 2 zamestnanci, z toho jeden riaditeľ.

4. ÚTVAR SOCIÁLNYCH A ZDRAVOTNÝCH SLUŽIEB
4.1.

AKTIVITY ZDRAVOTNÉHO ÚSEKU

Zdravie je stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody pri zachovaní funkcií
všetkých telesných orgánov, významných spoločenských funkcií človeka a zachovaní
schopnosti organizmu prispôsobiť sa meniacim sa podmienkam prostredia (WHO).
V Domove sociálnych služieb Rozsutec sa o zdravie klientov starajú šiesti opatrovatelia, jedna zdravotná sestra a tri externé zdravotné sestry nepretržite 24 hodín denne. Medzi zdravotné úkony, ktoré sú vykonávané, patria napr.: čistenie rán, aplikácia
injekcií, starostlivosť o permanentný katéter, meranie krvného tlaku, glykémie, podávanie liekov, vedenie zdravotnej dokumentácie... Podľa vážnosti zdravotného a fyzického stavu klienta, opatrovatelia zabezpečujú pomoc a pomáhajú pri úkonoch osobnej hygieny, obliekaní, výmene plienok, výmene posteľnej bielizne, podávaní stravy
a kŕmení. Súčasťou práce zdravotného útvaru je aj sprievod klientov na lekárske vyšetrenia k obvodnej lekárke a odborným lekárom. Pri všetkých úkonoch podporujeme
sebestačnosť klientov, participáciu, zapájanie sa klientov do aktívneho
a prirodzeného spôsobu života. Zdravotnícki pracovníci dohliadajú na klientov aj pri
rôznych podujatiach, kultúrno-spoločenských aktivitách. Všetci zamestnanci pristupujú ku klientom s rešpektom, úctou a kladením veľkého dôrazu na ľudskú dôstojnosť.

4.2.
ČINNOSTI ZAMERANÉ NA ROZVÍJANIE KOGNITÍVNYCH A KOMUNIKAČNÝCH SCHOPNOSTÍ NAŠICH
KLIENTOV
S klientmi
pracujeme
v zariadení podľa ich individuálnych
potrieb
a schopností. Pripravujeme
s nimi individuálne plány
zodpovedajúce ich aktuálnym
potrebám
a možnostiam. Klientov aj na
základe vlastných preferencií
a možností zariadenia sprevádza ich kľúčový pracovník.
Svoje komunikačné aktivity môžu rozvíjať aj s ďalšími zamestnancami a klientmi
v zariadení. Klienti dennodenne riešia pripravené úlohy, vďaka ktorým sa zdokonaľujú a udržiavajú svoje rozumové schopnosti. Vzhľadom na ich individuálne potreby sa
snažíme ich podporovať napríklad v rozvíjaní rečových schopností, finančnej gramotnosti, orientácii v novom prostredí a v nácviku adekvátneho sociálneho správania
v bežnom prostredí. Na arteterapeutických a biblioterapeutických stretnutiach umožňujeme klientom prejaviť ich prežívanie cez kresbu a rozprávanie o témach, ktoré ich
zaujímajú.
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4.3.
VÝTVARNÉ, HUDOBNÉ A PRACOVNOREHABILITAČNÉ AKTIVITY
Klienti v rámci svojich denných aktivít počúvajú hudbu, vytvárajú si nové pesničky,
ktoré potom na komunite spoločne spievajú. Hrajú na hudobných nástrojoch. Ich
piesne sú súčasťou spoločenských podujatí, ktoré organizuje DSS Rozsutec.
Svoje výtvarné zručnosti rozvíjajú vyfarbovaním obrázkov podľa čísel, kreslením, maľovaním, tvorbou koláží. Tiež šijú praktické
pomôcky ako tašky, obliečky na vankúše,
pletú košíky a štrikujú šály.
Medzi pracovno-rehabilitačné aktivity, ktoré
klienti zvládnu s podporou zamestnancov
patrí sadenie kvetov, byliniek, ich polievanie.
S asistenciou
triedia
bielizeň
a odkladajú si ju do skríň. Pod dohľadom
terapeutky pripravujú aktuálne nástenky.
Zdokonaľujú sa v pečení koláčov, radi odšťavujú ovocie.

4.4.

INDIVIDUÁLNE PLÁNOVANIE

Každý týždeň má jeden z klientov prezentáciu svojho individuálneho plánovania. Vyberie si svoj podporný tím,
ľudí spomedzi klientov, zamestnancov,
prípadne svojich príbuzných, ktorí sú
mu blízki a spoločne sa zaoberáme
radostnými situáciami aj prípadnými
starosťami klienta. Využívame aj metódu Sandplay a klienti ukladajú do
pieskoviska miniatúry, ktoré im nejakým spôsobom pripomínajú daného klienta. Každý klient sa tak dozvie ako ho vníma jeho podporný tím.

4.5.

ROZVÍJANIE SAMOSTATNOSTI KLIENTOV

Podporujeme klientov v samostatnom rozhodovaní. Dávame im priestor, aby si vybrali, čo sami uznajú za vhodné a znášali dôsledky svojich rozhodnutí. Sami si vyberajú pri nakupovaní tovar, ktorý si kúpia. Sprevádzame ich k lekárom, kaderníkom, do
hodinárstva, ak tam práve potrebujú niečo vybaviť. Umožňujeme im vybrať si na akú
výstavu pôjdu alebo kam chcú ísť na výlet. Tiež ich učíme hospodáriť s peniazmi.
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4.6.

PRAVIDELNÉ AKTIVITY MIMO DSS

V priebehu roka 2018 sme navštevovali s klientmi plaváreň na Mokrohájskej. Plávanie klientom zlepšuje držanie tela a celkový zdravotný stav.
Navštevujeme aj komunitné centrum Centrum rodiny v Dúbravke. Niektorí klienti pletú košíky spolu so seniorkami z miestnej komunity a niekoľko klientov sa pravidelne
zúčastňuje arteterapeutických aktivít, kde sa stretávajú aj so študentmi psychológie.

4.7.
PODUJATIA, KTORÝCH SME SA ZÚČASTNILI MIMO
NÁŠHO ZARIADENIA








Výlet v Bojniciach – 3.5.2018
Návšteva výstavy Flóra – 4.5.2018
Výlet vláčikom Prešporáčikom – 10. a 21.5.2018
Letecký deň v Dubovej – 26.5.2018
Športové hry v DSS prof. Karola Matulaya – 30.5.2018
Deň otvorených dverí v Rose – 31.5.2018
Turnaj v šípkach na Javorinskej ulici – 13.6.2018
 Kúpalisko v Podhájskej – 5.6.2018
 Výlet loďou – 12.6.2018





Športovo-zábavné
hry
v Plaveckom
Podhradí
–
3.7.2018
Seminár k 20.výročiu nášho zariadenia ,,Klient náš rovnocenný partner´´ –
18.9.2018
Radničkine trhy – 21.-22.9.2018



Plavecké preteky v areáli UK FTVŠ na Lafranconi – 26.10.2018
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5. SPOLOČENSKÉ AKTIVITY, KTORÉ SME ZORGANIZOVALI
5.1.

VALENTÍNSKY PLES
V utorok 13. februára 2018 sa konal prvý Valentínsky ples v DSS Rozsutec.
Môže sa to zdať zvláštne, veď každý rok
oslavujeme fašiangy a Valentína, no tento rok sme ho oslávili naozaj na úrovni.
Obliekli sme si krásne šaty, košele
a kravaty. Ples sme otvorili úvodným
valčíkom, polkou a slávnostným prípitkom. Na plese sme privítali rozličné spevácke celebrity. Počas plesu sme sa
mohli pohostiť bohatými švédskymi stolmi. V závere sme sa zabavili pri spoločnej plesovej diskotéke.

5.2.

MAJÁLES

Dňa 22. mája 2018 sa konal už tradičný Majáles. Klienti spoločne
s terapeutmi nachystali občerstvenie
a výzdobu na dvore. Majáles začal
speváckymi vystúpeniami miestnej
známej kapely. Následne si klienti
zasúťažili v rozličných disciplínach.
Ak sa im podarilo absolvovať všetky
disciplíny, vyhrali malý darček. Na
záver si pochutili na občerstvení
a zatancovali pod holým nebom.
Počasie vyšlo vynikajúco.

5.3.

PESTRÝ DEŇ
Deviaty ročník Pestrého dňa sa konal v utorok
19.6.2018. Zúčastnilo sa ho 12 zariadení sociálnych
služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Nechýbal
starosta Mestskej časti Bratislava Lamač Ing. Peter
Šramko a dobrovoľníci zo Slovenského červeného
kríža, z Dobrovoľného hasičského zboru Dúbravka
a ani zástupcovia Mestských lesov v Bratislave.
Štvorčlenné družstvá súťažili v rozličných kategóriách
na Partizánskej lúke. Domov si odniesli pekné ceny
a bohaté zážitky.
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5.4.

ZÁHRADNÁ SLÁVNOSŤ

Záhradná slávnosť sa konala v utorok
11. septembra 2018, pripomenuli sme
si v nej 20. výročie vzniku zariadenia
nielen spevom, ale aj hovoreným slovom a čítaním z kroniky. Počasie nám
opäť prialo a tak sme strávili zábavné
popoludnie na našom zelenom dvore.
Klienti si zasúťažili v navliekaní platových krúžkov na niť, strieľaní s vodnou
pištoľou, vo vedomostnom kvíze
a rozdeľovaní rozličných vzorov a tvarov. Nechýbalo klientmi pripravené lahodné občerstvenie a diskotéka.

5.5.

MIKULÁŠ

Aj v roku 2018 k nám prišli dvaja Mikuláši, anjeli, čertice, snehové vločky, soby a ďalšie zaujímavé tvory.
Navštívili nás 5. decembra 2018 dopoludnia. Všetci klienti sa prestriedali
pri svojich nacvičených vystúpeniach
pre Mikuláša. Odzneli rozličné básničky, pesničky a vinšovačky. Mikuláš na oplátku venoval každému balíček s prekvapením. Klienti tento rok
Mikuláša pohostili rozličnými koláčmi
a pozvali ho do tanca počas mikulášskej diskotéky.

5.6.

VIANOČNÝ VEČIEROK

Týždeň pred Vianocami si naši klienti spravili spoločné
posedenie v spoločenskej miestnosti, ktoré tradične
nazývame Vianočný večierok. Večierok začal zvesela
nacvičeným divadelným improvizačným predstavením
klientov a terapeuta. Tento rok klienti tak veľmi poslúchali,
že si mohli darčeky rozbaliť už počas večierku. Mnohí sa
radovali. Každý tušil, čo im Ježisko donesie, no aj napriek
tomu, si našli aj nejaké to nečakané prekvapenie. Ku
večierku nechýbalo pohostenie a voľná zábava.
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6. EKONOMICKO – PREVÁDZKOVÝ ÚTVAR
6.1.
PODPORNÉ AKTIVITY ZAMESTNANCOV EKONOMICKO –PREVÁDZKOVÉHO ÚTVARU
Zamestnanci Ekonomicko-prevádzkového útvaru (EPÚ) sa starajú o podporné služby
ako svetlo, teplo, chladno v lete, financie a podobné „nedôležité“ náležitosti DSS
Rozsutec. Kolegovia EPÚ sú viditeľní, len keď chýbajú peniaze, nie je pokosená
tráva, alebo strava do DSS neprišla včas. Služby EPÚ máme tendenciu vnímať ako
samozrejmosť, ale je to naozaj len dojem. Kolegovia EPÚ robia pre klientov
a zamestnancov zázemie, bez ktorého by Domov nebol domovom. Za všetky
spomenieme len viditeľné aktivity, s ktorými pomáhali zamestnanci EPÚ klientom
rukolapne. Kolega technik bol účinným členom organizačného tímu, zabezpečujúcim
projekt Opekačka na Dúbravskej Hlavici, ktorý sa konal 08.06.2018, za podpory
Nadácie Pontis. Odviezol klientov a zamestnancov do lesa k ohnisku, postaral sa
o oheň nielen aby začal horieť, ale aby aj opiekol špekačky a po dokončení diela
podľa zásady skautov zhasol včas.
V rámci Pestrého dňa na Partizánskej lúke, ktorý sa konal 19.06.2018, zamestnanci
EPÚ nakúpili potraviny a ceny pre súťažiacich, priviezli materiál, pripravili menovky,
štartovné čísla, zabezpečili označenie tabuľkami pre každé súťažiace družstvo,
podali pohár chladenej malinovky každému účastníkovi a nakŕmili chutnými párkami
hladné zástupy.

6.2.

STAVBY A OPRAVY

Zamestnanci EPÚ a zvlášť technik údržbár zabezpečili nasledovné stavebné projekty
v zariadení:
1. V septembri 2018 sa začala rekonštrukcia starej kotolne na remeselnú dielňu
pre klientov,
2. Odvoz nefunkčných unimobuniek a odstránenie základových pásov pod unimobunkami,
3. Oprava chodníka a rampy pre vozíčkárov vo dvore DSS,
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4. Zabezpečenie a inštalácia nákladnej brány,
5. Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie z MPSVaR Bezpečná kúpeľňa,
6. Odvetranie WC v priestoroch EPU pri výdajni stravy a prispôsobenie toaliet
pre ľudí s obmedzením pohybu.
Poďakovanie patrí kolegovi technikovi, ale aj výdajkyniam stravy, ktoré každodenne
preukazovali sociálne cítenie s robotníkmi, usilovne pracujúcimi za dažďa a vetra na
našom dvore.

7. PROJEKTY
7.1.

NADÁCIA PONTIS

V piatok 8. júna 2018 sme vďaka finančnému príspevku od Nadácie Pontis a akcii
Dnes mám rande s naším mestom mohli
realizovať náš projekt opekačka na Dúbravskej Hlavici. 15 klientov a 6 zamestnancov nášho zariadenia sa ráno nachystalo a očakávalo príchod 4 dobrovoľníčok,
aby sa mohli vyviezť autami ku ohnisku.
Bohužiaľ, došlo k omylu zo strany dobrovoľníčok a nakoniec žiadne neprišli. Aj
napriek tomu sme sa rozhodli, že výlet
uskutočníme. Dve autá vyviezli prvých 14
ľudí nad Dúbravku do oblasti nazývanej
Dúbravská Hlavica. Jedno auto sa potom vrátilo po zvyšných 7 výletníkov. Kým dorazili poslední klienti, ostatní už založili oheň a veselo si opekali špekačky. Každý si
opiekol toľko špekačiek, koľko zvládol zjesť. Počasie nám vyšlo ukážkovo, pretože
svietilo slniečko a pofukoval jemný vánok. Všetci boli spokojní a výlet hodnotili pozitívne. Netradičný na tejto opekačke bol fakt, že sa jej zúčastnili mnohí klienti, ktorí
vychádzky nemávajú až tak často z dôvodu, že potrebujú vyššiu mieru podpory počas výletu. Aj napriek menšiemu počtu sprevádzajúcich, ako sme pôvodne očakávali, sme výlet
zvládli vynikajúco. Bol to najpočetnejší jednodňový
výlet klientov nášho zariadenia v roku 2018.

7.2.

NADÁCIA SPP

V marci 2018 sme požiadali Nadáciu SPP v rámci
programu Opora o schválenie projektov pre našich
štyroch klientov. Nadácia SPP nám vyšla v ústrety
a podporila všetky štyri projekty. Pre organizáciu
DSS Rozsutec nám bol schválený projekt vo výške
300 € na nákup notebooku a príslušenstva pre
klientku, ktorá mala túžbu sa zdokonaliť v písaní na
počítači. Tiež nám bol schválený projekt vo výške
120 € pre klienta, ktorý sa zaujíma o športové dia-
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nie u nás aj v zahraničí. Baví ho tiež trénovanie znalostí o iných štátoch a to najmä
vlajky. V rámci podporeného projektu mu boli zakúpené športové časopisy, krásny
farebný atlas a predovšetkým tablet, na ktorom najčastejšie pracuje v aplikácii
„Spoznávanie vlajok iných štátov“.

7.3.

PODPORA Z MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA LAMAČ

Finančnú dotáciu nám poskytol Miestny úrad v Lamači. Zrealizovali sme biblioterapeutické aktivity - ,,Čítame pod čerešňou´´. Obohatili sme našu knižnicu o zopár nových titulov a urobili sme si radosť aj terapeutickými kartami na rozprávanie príbehov.
V priebehu spoločných stretnutí klienti počúvali zaujímavé príbehy. Mali možnosť ich
nakresliť, popri tom piť čaj a obohatiť sa navzájom rozprávaním vlastných zážitkov.
Pozitívnym prejavom projektu je, že biblioterapeutické aktivity bežia naďalej, naši
klienti sa v nich navzájom inšpirujú svojimi príbehmi.

7.4.

PODPORA NADÁCIE VÚB

S podporou Nadácie VÚB sme uskutočnili projekt ,,Kreatívne spojenie´´. Podporili
sme našu spoluprácu s komunitou pri výrobe košíkov. Ďalší klienti vďaka projektu
mohli vyšívať svojím vlastným tempom na izbách a tešiť sa tak z vlastných výtvorov.
Podporili sme ich potrebu sebarealizácie a sami získali dôkaz o svojej zručnosti
a užitočnosti. V zariadení sme začali pracovať metódou Sandplay. Ide o projektívnu
metódu, ktorá umožňuje klientom, ktorí majú ťažkosti s vyjadrovaním, postaviť si svoj
problém pomocou figúrok do pieskoviska a hľadať nové náhľady na vlastnú situáciu.
Klienti využívajú herné pieskovisko a miniatúry pri individuálnych plánovaniach so
svojou podpornou skupinou, a tiež aj v rámci individuálnych rozhovorov.
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8. VZDELÁVANIE
Pre rozvoj a podporu zamestnancov v ich náročnej práci, im je poskytované vzdelávanie, ktoré im pomáha zvládať situácie, ktoré denne s klientmi prežívajú.

8.1.













21.-22.3.2018 – workshop Hranice a spolupráca na pracovisku, viedol Mgr.
Vladimír Hambálek
26.3.2018 – seminár Vema, účasť: vedúca EPÚ
27.3.2018 – školenie účtovníkov o zmenách vo finančných výkazoch, účasť:
referentka rozpočtu
18.4.2018 – seminár GDPR, účasť: vedúca EPÚ, referentka rozpočtu
21.5.2018 – stretnutie užívateľov Vema, účasť: vedúca EPÚ
4.6.2018 – školenie Obsluha nízkotlakových kotlov; účasť: technik
18.9.2018 – seminár Klient náš rovnocenný partner pri príležitosti 20.výročia
nášho zariadenia; účasť: zamestnanci a klienti DSS Rozsutec a tiež zamestnanci z ďalších 7 zariadení Bratislavského kraja
október 2018 – odborné školenia týkajúce sa sporenia DSS do III. piliera;
účasť: zamestnanci DSS Rozsutec
28.11.2018 – seminár Na výbere slov záleží, viedol Mgr. Juraj Marendiak
29.11.2018 – seminár týkajúci sa Zákona o VO, účasť: vedúca EPÚ, technik
17.12.2018 – seminár Vema, účasť: vedúca EPÚ

8.2.
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SUPERVÍZIE ZAMESTNANCOV V ZARIADENÍ

27.3.2018 – Supervízia, Mgr. Vladimír Hambálek – Ako vytvoriť jednotný systém pre konkrétneho klienta pri rozdielnych názoroch kolegov
21.6.2018 – Supervízia, Mgr. Vladimír Hambálek – za účasti zamestnancov
EPÚ
5.11.2018 – Supervízia, Mgr. Zuzana Zimová – Keď ma kolegovia nepočúvajú.

8.3.








VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV ZARIADENIA

VZDELÁVANIE ŠTATUTÁRNEHO ZÁSTUPCU

17.1.2018 - supervízia
8.-10.2.2018 Doc. Mydlíková – Cyklický model poradenského rozhovoru
28.2.2018 – seminár Význam športu v živote ľudí so zdravotným postihnutím
14.3.2018 – supervízia
28.4.2018 – supervízia
23.5.2018 – supervízia
7.- 9.6.2018, Prof. Ján Gabura – Využitie terapeutických prístupov v sociálnej
práci
27.-29.9.2018 – Etický kódex a jeho uplatnenie v sociálnej práci
10.10.2018 – supervízia
22.11.2018 – konferencia Tranzitné programy v podporovanom zamestnávaní






26.11.2018 – MPSVaR, Informačný seminár
k národnému projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb
29.-30.11.-1.12.2018, Prof. Gabura - Supervízia
organizácie
12.12.2018 - supervízia

8.4.
SEMINÁR: KLIENT – NÁŠ ROVNOCENNÝ PARTNER
Dňa 18.9.2018 organizoval DSS Rozsutec odborný seminár Klient –náš rovnocenný partner, pri príležitosti 20. výročia zariadenia vo Františkánskom kostole v Bratislave pre zamestnancov iných zariadení v pôsobnosti BSK.
Seminára sa zúčastnili aj Mgr. Mikuláš Krippel, PhD., Mgr. Lívia Poláchová a Ing.
Peter Šramko. Seminár sa konal pod záštitou Mgr. Juraja Drobu, MBA, MA, predsedu BSK.
Seminár začal o 9:00 hodine slávnostným otvorením a príhovorom Mgr. Magdaleny
Mihalikovej,. PhD., riaditeľky DSS Rozsutec. Nasledovali tri odborné prednášky na
tému Kedy ma môže klient vnímať rovnocenne, ktorú prezentovala naša kolegyňa
Mgr. Karola Martáková, ďalej prednáška pána Mgr. Juraja Marendiaka na tému Na
výbere slov záleží a prednáška Hranice vzťahu s klientom v pomáhajúcich profesiách
od pána Mgr. Adama Kurillu. Po krátkej prednáške mali účastníci možnosť vybrať si
z troch workshopov, ktoré viedla Mgr. Karola Martáková na témy Som klientovi rovnocenným partnerom? Kedy ma klient vníma rovnocenne, Mgr. Petra Kobolková
s témou Sexuálne potreby ľudí s mentálným postihnutím v DSS a Mgr. Adam Kurilla
o Hraniciach
vzťahu
s klientom v pomáhajúcich
profesiách.
Realizáciu seminára finančne podporilo OZ Nádej pre Rozsutec.
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9. HOSPODÁRENIE

Plánovaný rozpočet k 1.1.2018

Rok 2018

v€

Upravený rozpočet k 31.12.2018

Skutočnosť
k 31.12 2018 v €

v€

Výdavky spolu:

587 810,00

671 104,72

558 838,97

Z toho 610 mzdové pr.

260 888,00

280 998,26

278 237,67

620- odvody a poistné

91 180,00

99 332,45

94 138,29

149 373,00

172 494,22

170 631,10

640 –transfery

659,00

2 514,24

2 047,79

Mimorozp. 630

710,00

6 018,09

1 232,12

85 000,00

109 747,46

12 552,00

Príjmy spolu:

79 203,00

80 205,86

88 899,88

Z toho za služby a
stravu

78 493,00

78 493,00

85 772,61

Projekty

250,00

480,00

480,00

Dary

460,00

1 232,86

1 732,86

630- tovary a služby

Kapitálové
700

výdavky

Z dobropisov
Prebytočný majetok

Vratky
zdrav.
Náhrady
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–

preplatok

914,41

NÁKLADY A VYNOSY za r.2018

Hlavná činnosť

Podnik.
činnosť

Spolu

Náklady
Spotreba materiálu

19 277,92

19 277,92

Spotreba energie

19 732,57

19 732,57

Opravy a údržba

21 230,34

21 230,34

76,50

76,50

1 496,05

1 496,05

87 404,10

87 404,10

280 285,67

280 285,67

94 138,29

94 138,29

14 149,82

14 149,82

2 619,97

2 619,97

870,58

870,58

14 124,90

14 124,90

Ostatné finančné náklady

1 560,49

1 560,49

Tvorba ostatných rezerv z prev. činnosti

4 690,03

4 690,03

Tvorba ostatných
z prev. činnosti

4 905,42

4 905,42

80 306,41

80 306,41

Cestovné
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie
Ostatné sociálne poistenie
Zákonné sociálne náklady
Daň z nehnuteľnosti
Ostatné dane a poplatky
Ostatné náklady na prevádzkovú. činnosť
Pokuty, penále
Škody
Odpisy dlhodob. nehm. a hmot. majetku

opravných

Náklady z odvodu príjmov
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položiek

Náklady z bud. odvodu príjmov

6 887,52

6 887,52

653 756,58

653 756,58

91 084,94

91 084,94

Ostatné výnosy z prev. činnosti

914,41

914,41

Zúčtovanie ostat. rezerv z prev. činnosti

396,42

396,42

Zúčt. Oprav. položky

100,00

100,00

545 054,85

545 054,85

9 385,14

9 385,14

4 739,76

4 739,76

1 418,80

1 418,80

653 094,12

653 094,12

-662,46

-662,46

Náklady celkom
Výnosy
Tržby z predaja služieb
Tržby za z predaja materiálu

Úroky
Ostatné mimoriadne výnosy
Výnosy z bež. transferov z rozpočtu VÚC
Výnosy z kapitál. transferov z rozpočtu
VÚC
Výnosy z bež. transferov zo ŠR a iných
subjektov verejnej. správy
Výnosy z kapit. transferov zo ŠR a iných
subjektov verejnej správy
Výnosy z BT mimo verejnej správy
Výnosy z KT mimo verejnej správy
Výnosy celkom
Splatná zrážková daň
hospodársky výsledok (strata)
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Mimorozpočtové výdavky boli získané od:

OZ Nádej pre Rozsutec

156,30 Eur – Pestrý deň pre klientov DSS

Nadácia SPP OPORA 2018

120,00 Eur – tablet, atlas sveta, šport. časopisy pre klienta E.Cz.

Nadácia SPP OPORA 2018

300,00 Eur – PC notebook, softvér pre klientku M.S.

OZ Nádej pre Rozsutec

36,56 Eur – Záhradná slávnosť

JUDr. Vargová

62,35 Eur – Záhradná slávnosť

Nadácia Pontis

60,00 Eur – opekačka

OZ Nádej pre Rozsutec

300,00 Eur – odborný seminár k 20.výročiu DSS Rozsutec

JUDr. Vargová

52,20 Eur - odborný seminár k 20.výročiu DSS Rozsutec

JUDr. Vargová

65,71 Eur – supervízia

JUDr. Vargová

79,00 Eur - seminár

Sponzorské spolu:
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1 232,86 Eur

ZÁVER

V roku 2018 sa nám podarilo uskutočniť šesť kultúrno- spoločenských stretnutí
s našimi klientmi, hosťami a komunitou, z ktorých mali naši klienti veľkú radosť. Niektoré projekty sme naštartovali, niektoré dokončili tak, ako nám dovoľovali možnosti
finančné i personálne. Dôležité je, že všetky začaté projekty sme uskutočnili najlepšie, ako sme mohli.
Ďakujem nášmu zriaďovateľovi, pracovníkom Odboru sociálnych vecí
a poslankyniam a poslancom Bratislavského samosprávneho kraja za podporu
a tvorivú spoluprácu v roku 2018.
Ďakujem všetkým kolegom, rodičom klientov, ich príbuzným, dobrovoľníkom a našim
priaznivcom, ktorí v roku 2018 priložili ruku k dielu natoľko, aby toto dielo tešilo našich klientov, bolo im v slabosti oporou, v ťažkých chvíľach podporou a v časoch
smútku radosťou a nádejou.

Magdalena Mihaliková
riaditeľka

20

Výročná správa DSS Rozsutec 2018
Vydavateľ
Domov sociálnych služieb Rozsutec
Furmanská 4
841 03 Bratislava
Tel., fax: 02/ 642 87 372
E-mail: dssrozutec@dssrozsutec.sk
Webová stránka: www.dssrozsutec.sk
IČO: 317 50 761

Zostavili: Kobolková Petra, Mgr., Martáková Karola, Mgr.
Spolupracovali: Haťapková Anna, Ing., Kocmál Roland, Mgr., Mihaliková Magdalena,
Mgr., PhD., Tománková Emília.
Foto: archív DSS Rozsutec Bratislava 2018

21

