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NÁDEJ DD a DSS n. o.

Sládkovičova 452/21,

 953 01 Zlaté Moravce

IČO : 37971476

 

   

Najvyšší orgán neziskovej organizácie :

Správna rada :     

 1. Ing. Juraj Tomanka  -         predseda

2. Veronika Šurinová   -         člen

3. JUDr. Adriana Kušteková -  členka

Dozorná rada :

 1. Peter Kuštek                  -        člen

 2. Ing. Martin Dubecký   -        člen

 3. Silvia Menichová           -        členka
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I. Štruktúra pracovníkov: 

Štatutárna zástupkyňa – riaditeľka: Ing. Ivana Tomanková
Poverená vedením: Marta Damborská
Sociálna a administratívna činnosť: 1
Opatrovateľky : 6
Zdravotná sestra zariadenia: 2 
Zdravotné sestry  - ADOS agere, s.r.o.:                      3
Technicko-hospodársky pracovník: 1
Upratovačky: 2

Poskytované sociálne služby v roku 2021 – 20 miest ZpS a 5 miest ŠZ.

 Zariadeniu  pre  seniorov  a Špecializovanému  zariadeniu  bola  poskytnutá

dotácia  z Ministerstva  práce  sociálnych  vecí  a rodiny  SR  na  základe  Zmluvy  č.

1634/2021-M_ODFSS o poskytnutí  finančného  príspevku  vo  výške  177 132,-  eur.

Finančný  príspevok  bol  viazaný  na  ekonomicky  oprávnené  náklady  –  mzdy  a

odvody  za  zamestnancov.  EON  na  jedného  prijímateľa  soc.  služby  pre  ZpS

predstavuje  sumu  1  117,55  eur  a pre  ŠZ  1  159,21  eur  za  kalendárny  rok  2021.

Na prevádzku zariadenia MPSVaR SR finančné prostriedky neposkytuje, prevádzku

zariadenia  zabezpečujeme  len  z platieb  prijímateľov  sociálnych  služieb.  Naši

prijímatelia  sociálnych služieb  sú  občania  z okolitých  obcí  okresu  Zlaté  Moravce.

Obecné  zastupiteľstvá  sú  povinné  na  svojich  občanov  sociálnym  zariadeniam

finančne prispievať, iba pre nedokonalosť legislatívy sa tak nedeje.

V správe  nezávislého  audítora  je  uvedené,  že  existencia  zriadenia  vykazuje

významné  neistoty.  S názorom  nezávislého  audítora  súhlasíme  a  zariadenie

prevádzkujeme vo veľmi úspornom režime. 

Nitrianskym  samosprávnym  krajom  bola  našim  prijímateľom  sociálnych

služieb poskytnutá finančná dotácia  vo výške  36 542,-  eur  na základe  Zmluvy č.

11/2021.  Uvedené  finančné  prostriedky  boli  zmluvne  viazané  na  úhradu  miezd,

odvodov za zamestnancov, ako aj na časť prevádzky pre piatich prijímateľov v ŠpZ.

  Vekový priemer klientov  ZPS počas  roka bol  87 rokov.  Najstaršia klientka

dosiahla vek 95 rokov.

Vek piatich klientov v ŠPZ je od 32 do 89 rokov.  

Zdravotný stav našich klientov nie je  dobrý,  vo väčšine prípadov okrem ťažkých

fyzických  diagnóz  sú  pridružené  aj  psychiatrické  diagnózy  (demencie
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Alzheimerového typu) so stupňom posúdenia na odkázanosť sociálnej služby V. a

VI..

Celý  rok  2021  bol  poznamenaný  prebiehajúcou  pandémiou  Covid-19,

chorobnosť bola vysoká, ochoreli všetci prijímatelia sociálnych služieb a postupne aj

všetci zamestnanci na Covid-19. Pandémiu sme ustáli a nezaznamenali sme žiadne

úmrtie v súvislosti s Covid-19.

Sociálne  služby  pre  prestarlých  a chorých  občanov  SR  nie  sú  doriešené,

zariadenia chýbajú, štátne - verejné zariadenia sa nebudujú a neverejné zariadenia sú

štátom dehonestované.

    Počas roka 2021 sme v ŠPZ zaznamenali 1 úmrtie, v ZPS počas roka bol stav

klientov znížený úmrtím o 4 a postupne boli  prijatí  noví klienti.  Boli  to  prevažne

prijímatelia s diagnózami patriacimi do hospicovej starostlivosti.

K dnešnému dňu evidujeme v ŠZ 5 prijímateľov a v ZPS 20 prijímateľov soc.

služieb, kapacitu zariadenia máme naplnenú.

Prijímatelia  sociálnych  služieb  prichádzajú  do  nášho  zariadenia  s ťažkými

zdravotnými  problémami  a v pokročilom  veku,  často  po  hospitalizáciách

zo  zdravotníckych  zariadení  s pokročilými,  nekrotickými  a  nevyliečiteľnými

dekubitmi.

V zmysle zákona o neziskových organizáciách nezávislý audítor každoročne

vykonáva  audit,  ktorý  tvorí  súčasť  výročnej  správy.  Audit  s ročnou  účtovnou

závierkou elektronicky zasielame do Registra účtovných závierok prostredníctvom

portálu finančnej správy www.financnasprava.sk.

 

II. Oblasť sociálnej a zdravotníckej práce 

NÁDEJ Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb n. o.,  Zlaté Moravce

poskytuje všeobecno-prospešné služby v oblasti sociálnej starostlivosti. Svoju prácu

a služby vykonáva 24 hodín denne v nepretržitej prevádzke s kapacitou 25 miest.

    Prijímateľom  sociálnych  služieb  poskytujeme  ubytovanie,  stravovanie,

zaopatrenie,  zdravotnú,  rehabilitačnú,  kultúrnu  a  duchovnú  starostlivosť,  žiaľ

z dôvodu pretrvávajúcej  pandémie sme boli nútení v roku 2021 obmedziť činnosti

v oblasti spoločenských aktivít a aktivít mimo objektu nášho zariadenia.

     V oblasti sociálnej a opatrovateľskej práce postupujeme podľa denného plánu,

ktorý je k nahliadnutiu v spoločenskej miestnosti. Denný plán práce s klientami sa
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snažíme dodržiavať vzhľadom k tomu, že vek našich prijímateľov sociálnych služieb

je vysoký a myšlienkové procesy sú zodpovedajúce ich diagnózam. 

     Sociálna  pracovníčka  poskytuje  klientom  sociálnu  rehabilitáciu, zabezpečuje

kultúrne podujatia, ktoré boli síce obmedzené, ale v období Mikuláša a Vianoc sme

zorganizovali Mikulášsky aj predvianočný večierok. 

    Starostlivosť  v  oblasti  zdravia  našich  obyvateľov  je  zabezpečovaná

pravidelnými  vizitami  obvodného  lekára  a lekára  psychiatra,  ktorí  do  zariadenia

prichádzajú vždy v utorok, alebo podľa potreby aj  častejšie.  S obvodným lekárom

spolupracujú  dve  zdravotné  sestry  DSS  a tri  zdravotné  sestry  Agentúry  domácej

ošetrovateľskej  starostlivosti  agere  s.r.o. Zlaté  Moravce.  Pod  dohľadom

zdravotníckeho  personálu  prijímateľom  sociálnych  služieb  zabezpečujeme

pravidelné  lekárske  prehliadky,  vyšetrenia  a liečbu  chronicky  chorým  ľuďom

formou  našej  ADOS  agere,  s.r.o..  Spolupracujeme  s odbornými  lekármi  a NsP

v Zlatých Moravciach, Leviciach a v Nitre, kde klienti absolvujú vyšetrenia a podľa

potreby  dlhodobejšie  doliečovanie.  Pravidelné  podávanie  a  kontrola  užívaných

liekov je pod stálym dohľadom zdravotníckeho personálu DSS a ADOS agere s.r.o..

Stravovanie  nám  zabezpečuje  Nemocnica  AGEL  Zlaté  Moravce.  Strava  je

prispôsobená  veku a  zdravotnému stavu  obyvateľov  DSS  a je  podávaná  5x  –  6x

denne.

     Svoju  prácu  vykonávame  podľa  svojho  najlepšieho  vedomia  a  svedomia,

s láskou a veľkou obetavosťou našich zamestnancov aj napriek tomu, že naša práca

je veľmi namáhavá, zodpovedná a ťažká.

        

Marec 2022

                                                                           _____________________

       Marta Damborská

       poverená vedením
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