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Vízia a ciele

OZ ATHÉNA je dobrovoľným združením rodičov detí so zdravotným postihnutím, dospelých ľudí so
zdravotným postihnutím a ľudí, ktorí ich podporujú s cieľom presadzovať všestranný rozvoj zdravotne
postihnutých osôb, vrátane ich ďalšieho uplatnenia.
Jednou z hlavných úloh združenia je presadzovať myšlienky Dohovoru OSN o právach osôb so
zdravotným postihnutím. Cieľom je komplexný rozvoj a následná integrácia detí, mládeže a dospelých
so zdravotným postihnutím do života v komunite. Za nevyhnutnú považujeme aj podporu rodín so
zdravotne znevýhodneným dieťaťom .
OZ ATHÉNA je od 4.1.2007 je poskytovateľom ambulantnej formy sociálnej služby domov sociálnych
služieb v Dennom detskom stacionári DEDESO. Pôvodnou cieľovou skupinou boli neplnoleté fyzické
osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby. V roku 2015 sme cieľovú skupinu zmenili na deti a
dospelých vo veku do 30 rokov, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby. V júni 2016 sme
požiadali o zápis novej sociálnej služby včasná intervencia do Registra poskytovateľov sociálnych
služieb BBSK. Od 1.9.2016 poskytujeme túto službu v ambulantnej aj terénnej forme. Rok 2018 prispel
k stabilizácii tejto služby po personálnej aj materiálnej stránke.
Dosiahnuť v poskytovaní sociálnych služieb pre človeka so znevýhodnením celoživotnú, primeranú
mieru podpory, za súčasného zotrvania v prirodzenom prostredí rodiny je našou víziou na najbližšie
roky. Poskytovanie takýchto služieb v širšej komunite pre osoby so znevýhodnením od narodenia,
počas dospelosti aj v seniorskom veku, tak, aby mali možnosť udržať a rozvíjať svoje schopnosti, žiť
bežným životom je pre nás veľkou výzvou.

Mgr. Katarína Moncoľová
Predseda OZ ATHÉNA
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Správa o činnosti
Pri poskytovaní sociálnych služieb je pre nás samozrejmosťou prihliadať na individuálne
potreby klientov, poskytovať služby na základe ich požiadaviek, vychádzať z ich silných
stránok, aktivizovať ich podľa schopností a možností, poskytovať sociálnu službu na odbornej
úrovni, spolupracovať s rodinou, obcou a komunitou. Pri práci využívame na človeka
zameraný prístup, ktorý sa prelína s princípmi bazálnej stimulácie. Opierame sa
o skutočnosť, že každý má potenciál rozvíjať sa, pokiaľ sú mu poskytnuté vhodné podnety
a každý je schopný komunikácie a je možné s ním komunikovať, pokiaľ je zvolený vhodný
spôsob.

Nové vedenie občianskeho združenia
Na zhromaždení členov združenia, ktoré sa konalo 18.6.2018 sa konali v voľby do orgánov
združenia. Predsedkyňa OZ ATHÉNA, Mgr. Miroslava Bagačková, ktorá viedla združenie od
r.2006 na túto funkciu nekandidovala. Svoju kandidatúru predložila Mgr. Katarína
Moncoľová, ktorú členovia zvolili na nasledujúce štvorročné funkčné obdobie. Na ďalšie
štvorročné funkčné obdobie sa volilo aj predsedníctvo, ktoré má v zmysle stanov 5 členov,
vrátane predsedu. Zhromaždenie zvolilo do predsedníctva členov: Mgr. Miroslava
Bagačková, Mgr. Katarína Moncoľová, Mária Reptišová, MUDr. Danka Knappová a Mgr. Ivana
Horváthová. Združenie odhlasovalo aj zmenu sídla, ktorá je totožná so sídlom prevádzky

Denný detský stacionár DEDESO
Denný detský stacionár DEDESO je nízko kapacitné zariadenie komunitného charakteru
poskytujúce sociálnu službu v Zmysle §38 Zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách
deťom a dospelým do veku 30 rokov, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby. Služba
bola registrovaná 4.januára 2007 a je poskytovaná ambulantnou formou, v čase od 7.00 hod
do 15.30 hod. Rozsah poskytovanej služby pre prijímateľa je individuálne dohodnutý v Zmluve
o poskytovaní sociálnej služby.
K hlavným cieľom poskytovaných služieb patrí podpora sociálneho začlenenia. Pri jeho
napĺňaní sa riadime princípmi:
o Žiť v normálnom prostredí – byť začlenený v komunite a bežne sa vyskytovať na
miestach, kde sa vyskytujú ostatní ľudia bez postihnutia.
o Mať možnosť voľby a kontroly nad svojim životom – aktívne zisťujeme preferencie,
priania a potreby aj u klientov, ktorí nekomunikujú bežným spôsobom.
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o Učiť sa rásť – rozvíjanie a podpora zachovania vlastných kompetencií pri vykonávaní
funkčných a zmysluplných činností tak, aby bol klient maximálne samostatný a čo
najmenej závislý na sociálnej službe.
o Byť rešpektovaný, mať pozitívnu sociálnu rolu – život v bežnom prostredí umožňuje
ľuďom s postihnutím zastávať bežné role.
o Mať možnosť nadväzovať a rozvíjať zmysluplné vzťahy – s inými osobami ako sú
zamestnanci a blízka rodina.
Prijímatelia sociálnej služby – klienti
Kapacita zariadenia zostáva nezmenená – 15 klientov. OZ ATHÉNA malo k 1.1.2018
uzatvorenú Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby so 13 klientami. V roku 2018 bola
uzatvorená zmluva s dvomi novými klientami k 1.8.2018 a zároveň bolo ukončené
poskytovanie sociálnej služby s jedným klientom k 31.8.2018. K 31.12.2018 bola služby
poskytovaná 14 klientom. Všetci klienti sú zaradení do stupňa VI. odkázanosti fyzickej osoby
na pomoc inej fyzickej osoby. Klientom sú poskytované odborné, obslužné a záujmové
činnosti.
Prehľad prijímateľov podľa veku a zdravotného znevýhodnenia k 31.12.2018
10
autizmus, mentálne postihnutie
13
kombinované
13
mentálne
19
autizmus, mentálne
19
kombinované
8
mentálne, vrodené vývojové vady
7
kombinované
6
kombinované
5
mentálne
11
kombinované
6
kombinované
7
kombinované
Ukončené poskytovanie služieb počas roka
15
telesné
Noví klienti počas roka
4
Autizmus, mentálne
4
kombinované
Klientom sa sociálna služby individuálne plánuje. Na plánovaní sa spolupodieľa vzhľadom
k možnostiam klient – jeho zákonný zástupca, ktorý sa zúčastňuje na plánovacej schôdzke.
Metódy práce, a ciele Individuálnych plánov vychádzajú z mapovania potrieb a posúdenia
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miery potrebnej podpory klientov. Individuálne plány sa vyhodnocujú a aktualizujú 2 x ročne.
Pri činnostiach zohľadňujeme u klientov potrebu:




stimulácie, aktivity
poriadku, štruktúry a princípu
otvorenej budúcnosti

S cieľom zabezpečiť dobrú kvalitu života pre osoby s ťažkým kombinovaným postihnutím
a zabezpečiť im prístup k želaným aktivitám využívame plán účasti a skúsenosti. Podmienky
na vzdelávanie školopovinných klientov utvárame v spolupráci so Špeciálnou základnou
školou v Hnúšti, ktorá má v priestoroch zariadenia alokovanú triedu.
Individuálne činnosti
Záujmové činnosti sú zamerané na rozvoj schopností a zručností. Využívame Informačné a

komunikačné technológie - na prácu s počítačom máme veľmi dobre vybavený počítačový
kútik. Prácu s PC umožňujú kompenzačné pomôcky – veľkoplošné klávesnice, myšky,
dotykový monitor. Počítačové programy sú zamerané na rozvoj koncentrácie, pozornosti,
percepcie. Počítač môžu využívať aj klienti s obmedzenou pohybovou schopnosťou pomocou
očnej navigácie, ktorá umožňuje bezdotykové ovládanie počítača. Na nadviazanie kontaktu
a podporu aktivizácie klientov využívame princípy Bazálnej stimulácie – koncept Bazálnej
stimulácie podporuje percepciu, lokomóciu a komunikáciu. Využívame pôsobenie na
senzorické systémy cielenou stimuláciou zohľadňujúcou biografiu klienta. V multisenzorickej
miestnosti využívame základné prvky bazálnej stimulácie - somatickú, vestibulárnu a
vibračnú stimuláciu, prvky nadstavbové - zrakovú, čuchovú, chuťovú, sluchovú a hmatovú
stimuláciu. Multisenzorickú miestnosť využívame podľa potreby klienta aj na relaxáciu. V
roku 2016 sme doplnili materiálne vybavenie snoezelen miestnosti o niekoľko pomôcok na
zrakovú, hmatovú a telesnú stimuláciu.
Tréning sociálnych zručností pomáha klientom prekonať problémy pri vykonávaní bežných

denných činností. Je zaradený denne do reálnych situácií a aktivít dňa - tréning obliekania,
nácvik používania kompenzačných pomôcok, nácvik zvládania činností osobnej hygieny a
samostatného jedenia a pitia. Cieľom nie je len uspokojivé zvládanie sebaobsluhy, ale aj
produktivity a voľného času (zamestnávanie pre klienta zmysluplnou činnosťou), pokiaľ sú
prínosom pre klienta. Všetky činnosti sa vykonávajú s cielenou podporou, s využitím
potenciálu klienta tak, aby mohol vykonávať
činnosti, ktoré sú nevyhnutné pre naplnenie
jeho sociálnych rolí a zapojenie do plnohodnotného života.
Rozvoj komunikácie - Na rozvoj komunikačných schopností využívame aj PC programy Altík,

FONO 1 a 2 s možnosťou rozširovania slovnej zásoby, rozvoja fonematického sluchu a
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asociácií. Na tvorbu komunikačných kartičiek u autistov a u klientov s narušenou
komunikačnou schopnosťou používame PC program Boardmaker. Umožňuje nám využívať
podporné a náhradné formy komunikácie, štruktúrované prostredie a metodiku
štruktúrovaného učenia.
Realizované projekty v DEDESE
Projekt Budeme sa spolu hrať podporila
Nadácia EPH sumou 3 500 eur. Denný detský
stacionár DEDESO sídli v časti priestoroch
zriadenej materskej školy. Súčasťou priestoru
je aj záhrada na voľnočasové aktivity detí.
Záhrada mala stále pôvodné vybavenie. Klienti
z Denného detského stacionáru, ktoré nemôžu
opustiť svoj vozík nemali možnosť tráviť
zmysluplne čas v záhrade. Realizácia projektu
pomohla vytvoriť miesto, kde sa môžu spolu
bok po boku hrať všetky deti bez ohľadu na
hendikepy, spolu zažívajú vzrušenie z hry na
ihrisku. Podporuje to sociálnu interakciu medzi
deťmi s postihnutím a deťmi bez postihnutia.

Detské ihrisko

Počas roka sa pravidelne zapájame do kampaní, ktoré upozorňujú na potreby detí so
zdravotným znevýhodnením. V r. 2018 to bol 21.marec –Svetový deň Downovho sydrómu,
2. apríl – Svetový deň povedomia o autizme. Do kampaní zapíjame aj miestnu komunitu.
Počas Vianočných adventných dní sme predávali výrobky klientov na vianočných trhoch
mesta. V lete sme navštívili Včelí kRaj, kde sme mali možnosť vidieť svet v úli zblízka.

Výlet do Včeliho kRaja

ATHÉNA
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Zamestnanci v Dennom detskom stacionári DEDESO
Počas roka nastala výmena na pozícii fyzioterapeut z dôvodu rozviazania pracovného
pomeru dohodou. Počas roka bol prerušený pracovný pomer počas čerpania materskej na
pozícii sociálny pedagóg. Na túto pozíciu bola prijatá zamestnankyňa na zastupovanie počas
materskej a rodičovskej dovolenky. K 31.12.2018 pracovalo v zariadení na TPP 8
zamestnancov – špeciálny výchovný pracovník 1 úväzok, sociálny pedagóg 0,5 úväzok,
fyzioterapeut 0,5 úväzok, opatrovateľka 2 úväzky, asistent 1 úväzok, 1 úväzok upratovačka,
vedúca zariadenia 0,5. Spolu je to 6,5 úväzku.
Vzdelávanie zamestnancov

Vzdelávanie zamestnancov sa realizuje podľa plánu ďalšieho vzdelávania a zvyšovania
kvalifikácie zamestnanca a aj podľa aktuálnej ponuky a potreby s cieľom vytvárať
podmienky na rozvoj zamestnancov a podieľanie sa zamestnancov na napĺňaní potrieb
klientov. Kurzy a semináre, ktorých sa počas roka zamestnanci zúčastnili:




Individuálne plánovanie jednoducho, zrozumiteľne a prakticky – e-learning, jeden
novoprijatý zamestnanec
Bazálna stimulácia – základný modul – dvaja zamestnanci
Komunikácia a autizmus – dvaja zamestnanci

Dobrovoľníctvo
OZ ATHÉNA má dvoch zamestnancov, ktorí absolvovali akreditované vzdelávanie
Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Máme vypracovaný dobrovoľnícky program,
ktorý slúži k napĺňaniu našich cieľov a potrieb klientov.
Na web stránke www.dedeso.sk sú informácie o možnosti dobrovoľníctva v našej organizácii.
V prípade záujmu, má potenciálny dobrovoľník možnosť stiahnuť, vyplniť a poslať
elektronicky dotazník. Pred začiatkom spolupráce je s dobrovoľníkom urobený úvodný
pohovor. S dobrovoľníkom je uzatvorená Zmluva v zmysle §51 Občianskeho zákonníka.
Dobrovoľník súčasne podpisuje etický kódex dobrovoľníka a zásadu mlčanlivosti.
Vzhľadom na prevádzkový čas od 7.00 – 15.30 hod. je pravidelná dobrovoľnícka činnosť
študentov a pracujúcich obmedzená. Pomoc dobrovoľníkov využívame najmä pri
jednorazových spoločných aktivitách ako Vianočné trhy, varenie kapustnice a pod
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Včasná intervencia
V roku 2016 sme službu pripravovali, v roku 2017 sme sa ju snažili stabilizovať po personálnej
aj materiálnej stráne. Rok 2018 pre našu organizáciu v oblasti služby včasnej intervencie bol
rokom rozvoja. Zvýšený počet rodín sa odrazil aj na potrebe zvýšenia úväzkov zamestnancov.
Noví zamestnanci si začali dopĺňať vzdelanie pre odborné činnosti zamerané na včasnú
podporu dieťaťa s ohrozeným vývinom, ktoré je akreditované MPSVaR. Tím odborníkov
pracuje s rodinou prevažne v jej prirodzenom prostredí (doma) a to v regiónoch okresov
Rimavská Sobota, Lučenec, Veľký Krtíš, Poltár a Revúca. V prípade potreby poskytujeme služby
ambulantnou formou v priestoroch DEDESA v čase 15,30 – 18.00 hod. Ide o komplex služieb,
ktorý zahŕňa rôzne možnosti pomoci a podpory orientované na rodinu a dieťa vo veku od 0 do
7 rokov ktorého vývin je ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia.
Táto pomoc zahŕňa:





podporu rodiny formou psychologického, špeciálno-pedagogického, sociálnopedagogického a sociálno-právneho poradenstva
komplexnú stimuláciu vývinu dieťaťa – psychomotorický vývin, vývin komunikácie,
vývin motoriky, úprava prostredia, pomoc pri výbere kompenzačných a zdravotníckych
pomôcok, zapožičiavanie hračiek , pomôcok a literatúry,
podporu rodiny vo vzťahu k širšiemu sociálnemu prostrediu – sprostredkovanie
kontaktov na odborníkov a odborné pracoviská, pomoc pri výbere
predškolského/školského zariadenia, integrácii, vedenie podporných skupín

Zamestnanci včasnej intervencie
Zamestnanci pracujú tímovo v zložení - fyzioterapeut 0,5 úväzok, sociálny pedagóg 0,25
úväzok a špeciálny pedagóg 0,25 úväzok. Tím dopĺňali zamestnanci na Dohodu o pracovnej
činnosti- psychológ, sociálny pedagóg a sociálny pracovník. K 31.12.2018 celkový úväzok
zamestnancov stúpol na dva celé úväzky + dohody o pracovnej činnosti. Veľký význam sme
kládli aj tento rok na medializáciu služby, nakoľko sa stretávame s tým, že ani odborníci ani
laici nemajú informácie o možnostiach využitia tejto služby. Spolupracujeme
s neonatologickým oddelením nemocnice v Rimavskej Sobote a lekárkou odbornej
ambulancie pre rizikových novorodencov.
Vzdelávanie zamestnancov

Dve nové zamestnankyne sa zaradili do akreditovaného vzdelávania „ Odborné činnosti
zamerané na včasnú podporu dieťaťa s ohrozeným vývinom.“ Toto akreditované vzdelávanie
realizuje Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie.
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Počas roka sa zamestnanci zúčastnili odborných seminárov:



Skríning porúch autistického spektra u detí raného veku
Možnosti stimulácie oromotorického systému

Dve zamestnankyne sa zúčastnili medzinárodnej konferencie Komplexná terapia.
Prijímatelia sociálnej služby
Služba včasnej intervencie je jedinečná v tom, že klientom je celá rodina, ktorá má dieťa
s ohrozeným vývinom. Na začiatku roka bola služby poskytovaná pre 11 rodín. K 31.12.2018
sa počet prijímateľov, rodín, ktorým bola poskytovaná služba zvýšil na 24. Spolu bolo počas
roka poskytnutých 3 077 hodín služby včasnej
intervencie, čo predstavuje 1 721 hodín
poskytovanej
služby
priamo
v rodinách
(špecializované sociálne poradenstvo, sociálna
rehabilitácia, stimulácia komplexného vývinu
dieťaťa) a 1 356 hodín aktivít mimo rodín
(skupinové a preventívne aktivity, sieťovanie
organizácií). Počas roka výrazne prevláda
terénna forma služby, ambulantne sme poskytli
Stimulácia vývinu v domácom prostredí
len 3 intervencie.
Realizované projekty vo včasnej intervencii
Nadácia pre deti Slovenska v grantovom
programe Hodina deťom podporila včasnú
intervenciu už tretí krát v rade. V marci 2018
sme ukončili realizáciu projektu „Nie sme v tom
sami“. V auguste sme začali realizovať
nadväzujúci projekt „Spolu je nám lepšie“.
Cieľom
projektu
bolo
prostredníctvom
stretávania sa v podporných skupinách vytvoriť
dostatočnú opornú sieť
pre rodiny,
sprostredkovať
teoretické
vedomosti
a praktické
zručnosti
v oblasti
rozvoja
Stretnutie na podpornej skupine
komunikácie dieťaťa a rozšíriť výber pomôcok na
stimuláciu. Podporné skupiny sa stretávali v Revúcej, Hnúšti a Lučenci. Na ich realizácii sme
spolupracovali s Materským centrom Gombíkovo v Revúcej a Spoločenským centrom 3Pé
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v Lučenci. Pre rodičov bol zorganizovaný seminár Komunikácia a deti s PAS v spolupráci
s Centrom včasnej intervencie v Prešove.
Nadácia Volkswagen pri príležitosti 10. výročia svojho
vzniku zaradila náš projekt z minulého roku do súťaže
o výhru – zapožičanie auta a dar 500 eur na pohonné
hmoty. Na hlasovanie sa nám podarilo zmobilizovať
dostatočný počet ľudí a auto Volkswagen UP! je naše na
obdobie od júna 2018 do júna 2019. Výhodou projektu bola
aj podpora medializácie služby.

Finančná správa
Denný detský stacionár DEDESO
Rok 2018 bol prvým rokom, kedy Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny začalo
s poskytovaním finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach
podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods. 6 a § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách. Príspevok sa poskytuje podľa formy sociálnej služby, štruktúry prijímateľov sociálnej
služby podľa stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby a počtu miest v zariadení
zapísaného v registri poskytovateľov sociálnych služieb v konkrétnom zariadení sociálnych
služieb. Finančný príspevok bol účelovo určený na pokrytie časti nákladov na mzdy a odvody
zamestnancov. Príspevok na 1 miesto na deň Dennom detskom stacionári DEDESO bol
vypočítaný vo výške 10,53182 €. Spolu na rok prestavoval sumu 39 020,40 €. Nevyčerpaný
príspevok sa z dôvodu neuzatvorenia zmluvy, neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby viac
ako 20 po sebe nasledujúcich dní a z dôvodu poskytovania sociálnej služby v rozsahu menšom
ako 80 hodín bol vrátený na základe štvrťročného zúčtovania.
Zúčtovanie
1. štvrťrok
2.štvrťrok
3. štvrťrok
4. štvrťrok
Disponibilný zdroj príspevku MPSVaR

39 020,40
1 327,01
1 737,75
652,97
963,61
34 339,06

Najvýznamnejším zdrojom pre denný detský stacionár DEDESO je Banskobystrický
samosprávny kraj, ktorý si objednal sociálne služby v zariadení Denný detský stacionár
ATHÉNA
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DEDESO pre 13 občanov (3 154,44 € na 1 prijímateľa / 1 rok). Na obdobie od 1.9.2018 do
31.12.2018 pre 14 občanov. Na základe zmluvy o poskytnutí finančného príspevku v zmysle
zákona č.448/2008 Z.z. poskytol na rok 2018 finančný príspevok na prevádzku vo výške 46 301
€ na bežné výdavky súvisiace s poskytovaním sociálnych služieb.
Príspevok BBSK pre Denný detský stacionár DEDESO na rok 2018 bol zmluvne dohodnutý na
výšku 46 301 Eur, z dôvodu nevyčerpania čiastky bolo na účet BBSK vrátené 270,84 Eur.
Úhrada klientov za poskytované sociálne služby predstavuje spolu sumu 4 670 €. Priemerný
počet prijímateľov sociálnej služby na mesiac je 13,33.
Včasná intervencia
Banskobystrický samosprávny kraj poskytol finančný príspevok v celkovej výške 37 800 € (
12,60 € na hodinu poskytovanej služby v prepočte 3 000 hodín). Počas roka postupne pribúdal
počet rodín, ktorým bola služba poskytovaná. V roku 2018 bolo rodinám poskytnutých 3 077
hodín služby včasnej intervencie. K 31.12.2018 sa služby poskytovala 25 rodinám.
Príspevok BBSK pre Včasnú intervenciu na rok 2018 bol zmluvne dohodnutý na výšku 37 800
Eur, z dôvodu nevyčerpania čiastky bolo na účet BBSK vrátené 267,19 Eur.
Rodiny, ktoré nie sú v mysle platného cenníka oslobodené od príspevku na ekonomicky
oprávnené náklady počas roka prispeli v úhrne 475 €.

Ekonomicky oprávnené náklady
V zmysle zákona 448/2008 Z.z podľa §72 ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta /1
mesiac za rok 2018 v Dennom detskom stacionári predstavujú sumu 637 €.
Ekonomicky oprávnené náklady pri poskytovaní služby včasná intervencia za rok 2018
predstavujú sumu 14,90 Eur/1 hodinu poskytovanej služby.
Finančné výkazy
DSS
VÝNOSY
Klienti sociálne služby
Príspevok BBSK

ATHÉNA

Včasná
intervencia

Dedeso

Iné
predmety
činnosti

Spolu

4670

475

5145

46030

37533

83563
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Príspevok od Mesta Hnúšťa

1200

1200

Dotácia UPSVaR

8439

8439

34439

34439

Príspevok MPSVaR
2% dane

4463

Finančné a vecné dary ostatné právnické a fyzické
osoby

3766

3005

Iné výnosy

407

Výnosy – rozpustenie VBO do výšky ročných odpisov
Hmotného majetku obstaraného z darov a dotácií

244

2250

103658

43263

SPOLU :

NÁKLADY :

DSS
Dedeso

728

5191

-287

6484
407

Včasná
intervencia

2494
441

Iné
predmety
činnosti

147362

Spolu

Materiál záujmová činnosť kompenzačné pomôcky

693

979

1672

Kancelársky materiál

330

83

413

Hygienický a čistiaci materiál

506

90

596

2718

59

2777

Ostatný spotrebný materiál

715

2472

3187

Opravy (budova, auto)

216

149

365

Cestovné náklady

300

211

511

Telefón, internet, domény

292

742

1034

Kurzy, školenia

720

2586

3306

2150

1337

3487

Auditorské služby

289

289

578

Pracovná zdravotná služba

343

DHM

Účtovné služby, administratívne práce

Prenájom priestorov

343

2775

2875

333

968

Mzdové náklady

63452

21985

85437

Odvody do poisťovní zamestnávateľ

22456

7788

30244

324

100

424

Ostatné služby

Sociálne náklady : - tvorba SF
ATHÉNA
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- povinný príspevok na stravu zamestnancom

1453

1453

- pracovné oblečenie

238

238

- nemoc

516

516

Poistné

111

Bankové poplatky

429

Ostatné poplatky

230

Členské príspevky

20

Odpisy

437

548
429

3

233
48

68

244

2715

2959

101823

45868

106

147827

1805

-2605

335

-465

Ostatné náklady
SPOLU :
Hospodársky výsledok

Prehľad príjmov v členení podľa zdrojov za rok 2018 (v celých eurách)
DSS
P R Í JM Y podľa zdrojov
Úhrady klientov za poskytnuté sociálne služby
Príspevok BBSK

Včasná
intervencia

Dedeso

Iné
predmety
činnosti

Spolu

4670

475

5145

46030

37533

83563

Príspevok – Mesto Hnúšťa

1200

1200

Dotácia UPSVaR

8439

8439

34439

34439

Príspevok MPSVaR
Finančné dary právnické osoby

3766

Príjem z 2% dane

4463

SPOLU :

103007

3005

41013

6771
728

5191

728

144748

PREHĽAD VÝDAVKOV v členení podľa rozpočtovej klasifikácie (v celých eurách)
Sociálne
služby

Včasná
intervencia

VÝDAVKY

Iné
predmety
činnosti

Spolu

Mzdy platy a ostatné osobné vyrovnania

63452

21985

85437

Poistné a príspevky zamestnávateľa

22456

7788

30224

300

211

511

Cestovné výdavky
ATHÉNA
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Energia, voda a komunikácie z toho :

394

776

1170

Poštovné a telekomunikačné služby

394

776

1170

4962

3683

8645

Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a náradie

2718

59

2777

Všeobecný materiál (kancelárske, čistiace, záujmová
činnosť …)

1529

1152

2681

Ostatné

715

2472

3187

Rutinná a štandardná údržba

216

149

365

Nájomné za nájom budov

2775

2875

5650

Služby z toho :

3733

5146

8879

720

2586

3306

3013

2560

Materiál z toho :
Interiérové vybavenie
Výpočtová technika

Školenia, kurzy, semináre, porady ...
Všeobecné služby – dodávateľským spôsobom

58

5631

Poplatky a odvody

210

Poistné

111

Ostatné

429

Bežné transfery z toho :

536

Na nemocenské dávky

516

516

20

6488

Členské príspevky

210
437

548
429
48

584

Iné náklady :

2279

2818

5097

Zákonné sociálne náklady (tvorba SF, stravovanie
zamestnancov, pracovné oblečenie, ostatné)

2015

100

2115

20

3

23

244

2715

2959

101853

45868

Správne poplatky
Pokuty
Odpisy DM
SPOLU :

ATHÉNA
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Stav a pohyb majetku a záväzkov
Stav k 1.1.2018

Prírastky

Úbytky

Stav k 31.12.2018

Majetok

21 844

2 334

0

24 178

Oprávky

11 663

2959

0

14 622

Zostatková
hodnota

10 181

-

-

9556

Druh záväzku

Stav na konci
bežného účtovného
obdobia

Záväzky po lehote splatnosti (nájomné)
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou
dobou splatnosti do jedného roka
Krátkodobé záväzky spolu
Záväzky zo sociálneho fondu

bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia
1000

2536

283

157

1283

2693

772

607

772

607

2055

3300

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od
jedného do piatich rokov vrátane
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac
ako päť rokov
Dlhodobé záväzky spolu
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu

Počiatočný stav pokladňa k 1.1.2018 …........................ 39,58 Eur
Počiatočný stav bankové účty k 1.1.2018 …................. 1051,13 Eur
Konečný zostatok pokladňa k 31. 12. 2018 …................. 288,06 Eur
Konečný zostatok bankové účty k 31.12.2018 …............ 238,55 Eur
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OZ ATHÉNA ďakuje všetkým, ktorí nám počas roka
pomáhali, dôverovali, podporovali nás,
s ktorými sme spolupracovali, či už ako partnermi,
spolupracovníkmi alebo dobrovoľníkmi
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Správa nezávislého audítora
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