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1. Úvod
POHODA SENIOROV n.o. zaregistrovaná dňa 10. .02. 2010 na obvodnom úrade
v Trnave, oddelení všeobednej vnútornej správy v registry neziskových organizácií
poskytujúcich všeobecné prospešné služby pod. č. VVS/NO -147/2010.
IČO : 45 732 213, DIČ: 2023053131
So sídlom: Mierová 1449/67, 924 01 Galanta
Mobil: 0905/466 038, 0908/647 182
E-mail: miriam.maasova@gmail.com, renata.sullova@gmail.com
Štatutárny zástupca: Mgr. Miriam Maasová, vymenová správnou radou, riadi činnosť
POHODA SENIOROV n.o. v súlade so zriaďovacou listinou.
Predseda správnej rady: Ing. Olga Németzová
Členovia správnej rady: Renata Sullová, Gabriel Sull
Členovaie dozornej rady: Ing. Dušan Németz, Júlia Albertovičová ,
MUDr. Dagmar Kučerová

2. Organizačná štruktúra
Zariadenie ešte stále nezačalo v roku 2010 svoju činnosť s poskytovaním služieb,
nakoľko ešte neboli vytvorené podmienky na jeho prevádzkovanie z dôvodu prebiehajúcehj
hĺbkovej rekonštrukcie budovy na to určenej.
Riaditeľka: Mrg. Miriam Maasová
Zástupca riadila: Renata Sullová
Plánované personálne obsadenie pri plnej kapacite zariadenia:
a.) úsek priamej starostlivosti pre klientov:
sociálny pracovník – jeden zamestnanec
rehabilitačný pracovník – jeden zamestnanec
zdravotné sestry – jedna vrchná sestra, štyri sestry
ošetrovateľky – desať zamestnancov
b.) úsek ekonomický a prevádzkovo technický :
ekonóm , účtovník – jeden zamestnanec – dohoda
údržba – jeden zamestnane – dohoda
Klientami zariadenia budú prevažne fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej
osoby a ktorí dovŕšili dôchodkový vek v zariadeniach:
a.) DSS
b.) zariadenie pre seniorov
c.) opatrovateľská služba

3. Aktivity v roku 2010
1. Príprava projektu na fondy EU (Január – Máj 2010)
2. Prenájom budovy (od Jún 2010)
- podmienka od TTSK bola prevziať aj nájomníkov, ktorí mali podpísané nájomné
zmluvy do 31. 12. 2010
3. 31. 12. 2010 uzavretie a vypratanie objektu, príprava na hĺbkovú rekonštrukciu.
Činnosť do 31. 12. 2010 spočívala len v poskytovní ubytovanie sociálne slabším
rodinám za symbolické nájomné v zmysle podmienok zluvy od TTSK.

4. Ciele a formy činnosti
Celkový cieľ: poskytovať soc. služby podľa zákona 448/2008 Z.z. o soc. službách
Forma: forma poskytovanej soc. služby – pobytová a celoročná
Rozsah poskytovaných služieb: určitý čas – definovaný v zmluve o poskytovaní soc. služieb
Odborné činnosti:
a.) základné sociálne poradenstvo
b.) pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 citovaného zákona
Obslužné činnosti:
ubytovanie – poskytovanie bývanie v izbách so samostatným sociálnym zariadením,
užívanie spoločných priestorov a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním
Ďalšie činnosti:
Utváranie podmienok na:
a.) výdaj stravy
b.) vykonávanie nevyhnutnej osobnej hygieny
c.) úschova cenných vecí
d.) vzdelávanie
e.) rehabilitácia
f.) záujmová činnosť
g.) kontaktovanie praktického (obvodného) lekára

5. Materiálne a technické vybavenie
Zariadenie POHODA SENIOROV n.o. nechce svojim klientom poskytovať len chvíľkové
útočisko ale domov. Podľa toho vytvára vyhovujúce prostredie, podmienky a vybavnie, ktoré
bude spĺňať potreby klientov. Zariadenie bude dbať na to, aby boli naplnené všetky platné
právne normy súvisiace s poskytovaním soc. služieb.
Materiálne vybavenie:
vybavenie a zariadenie priestorov bude financované zo štrukturálneho fondu EU (Regionálny
operačný program) a vlastných prostriedkov, ktorý bol v zmysle zákona a po splnení všetkých
podmienok, schválený.

Technické vybavenie :
organizácia zaistí technické podmienky pre poskytovanie soc. služieb.
Bude zaistená bezbarierovosť celého objektu. Nevyhnutnou súčasťou vybudovania zariadenia
je aj vytvorenie priestoru na rozvoj sociálnych zručností, rehabilitácie a sociálne poradenstvo
tzv. spoločensko – pracovná zóna a priestor na relaxáciu v pripravovanom malom parku pre
budovou zariadenia.
Spoločenská zóna:
na každom poschodí zariadenia s TV prijímačom, počítačom a prípojkou na internet.

6. Audit
V minolom roku audit nebol vykonaný

7 . Ročná účtovná uzávierka (v prílohe)
Účtovné obdobie 10. 02. 2010 až 31. 12. 2010.
Účet POHODA SENIOROV n.o. v SLSP č.: 0634631488/0900
Samostatný účet POHODA SENIOROV n.o. v SLSP zriadený na účely fianancovania projektu
zo Štrukturálnych fondov č.: 0634754285/0900.

8. Záver
V roku 2010 sme založili neziskovú oranizáciu POHODA SENIOROV n.o.. Splnili sme
všetky právne úkony pre registráciu organizácie. Následne sme vypracovali rozsiahli projekt,
s ktorým sme sa uchádzali na Ministerstve pôdohospodárstva SR o Štrukturálne fondy EU
(Regionálny operačný program).
Medzi viacerými uchádzačmi bol náš projekt schválený. Po niekoľkých mesiacoch
sme začali s výberovým konaním na stavebnú firmu, ktorá t. č. kompletne rekonštruuje budovu,
ktorú máme v prenájme od TTSK.
Spustenie prevádzky je plánované po odovzdaní zrekonštruovanej budovy predbežne
k 1. 6. 2012.

Vypracoval: Renata Sullova
člen správnej rady, zakladateľ

