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1.

Úvod

Nezisková organizácia Centrál, n.o. bola založená zakladacou listinou zo dňa 22.10.2010
zakladateľmi : Ing. Zoltán Varga a Vilmos Méhes v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č.
213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách v znení neskorších predpisov. Nezisková
organizácia sa zakladala za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb so
zameraním na poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti v zariadení pre
seniorov. Central, n.o. je registrovaná Obvodným úradom v Nitre – odbor všeobecnej
vnútornej správy dňa 25.10.2010 pod číslom VVS/NO-29/2010.
Správna rada neziskovej organizácie :
1. Ing. Zoltán Varga
2. Viktória Varga
3. Ing. Andrea Mészáros
Dozorná rada neziskovej organizácie :
1. Ing. Ildikó Vargová
2. Noémi Varga
3. Angelika Rozsnyó

2.

Základné údaje neziskovej organizácie

Centrál n.o., 946 12 Zlatná na Ostrove č.258, IČO:45 734 381, DIČ:2023 133 750
Druh poskytovaných služieb :



Špecializované zariadenie s kapacitou 14 miest



Zariadenie pre seniorov s kapacitou 94 miest



Zariadenie opatrovateľskej služby s kapacitou 18 miest



Zariadenie pre seniorov s kapacitou 40 miest, č. 233 Zlatná na Ostrove

Celková kapacita zariadenia : 166 osôb
Celkový počet zamestnancov k 31.12.2021 : 71 osôb
Štatutárny zástupca : Estera Ágová, web : domovpredochodcov.sk

3.

Poslanie, ciele :

Poslaním našej neziskovej organizácie je vytvoriť komplexné zariadenie sociálnych služieb,
ktoré poskytuje rôzne služby na vysokej úrovni podľa potrieb verejnosti pre občanov
odkázaných na pomoc iných.
Cieľom je zvyšovať dostupnosť sociálnych služieb poskytovaných v Komárňanskom okrese.
Cieľovou skupinou pre poskytovanie sociálnej starostlivosti sú občania, ktorí potrebujú
dohľad, sú odkázaní na služby spojené so sebaobsluhou, udržiavaním kontaktu so sociálnym
prostredím, potrebujú pomoc pri obhajovaní svojich záujmov vzhľadom na sociálnu
a zdravotnú situáciu.

3

Všeobecné dlhodobé ciele Centrál, n.o. :
-

poskytovať služby na základe potrieb verejnosti
priblížiť zariadenie k domácemu prostrediu
zabezpečiť kvalitný systém vnútorného riadenia organizácie a efektívnu prevádzku

4. Poskytované služby v roku 2021
V našom zariadení k 1. januáru 2021 sme poskytovali sociálne služby 153 prijímateľom
sociálnej služby. V roku 2021 aj napriek ťaženým podmienkam, z dôvodu pandémie, do
nášho zariadenia bolo prijatých 58 prijímateľov sociálnej služby, väčšina žiaľ s ťažkými
chorobami v nepriaznivom zdravotnom stave. Do rodinného prostredia sa vrátili 8 prijímatelia
sociálnej služby, po zlepšení zdravotného stavu, čo môžeme považovať za úspech v oblasti
sociálnej rehabilitácie. Počas roku 2021 nás žiaľ navždy opustilo 50 prijímateľov sociálnej
služby. Celkový počet k 31.12.2021 bol 153 prijímateľov sociálnej služby . Priemerný vek
našich prijímateľov sociálnej služby k 31.12.2021 bol 84,2 rokov.
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Graf č. 2

Počet prijímateľov sociálnej služby k
31.12.2021 podľa druhu poskytovanej služby
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Štruktúra prijímateľov sociálnej služby podľa
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•

Špecializované zariadenie

Kapacita špecializovaného zariadenia je 14 osôb. K 01.01.2021 sme v našom
špecializovanom zariadení mali 13 prijímateľov sociálnej služby. V priebehu roka sme mali 6
úmrtie a 4 nástup. K 31.12.2021 sme mali v špecializovanom zariadení 11 prijímateľov
sociálnej služby.
V našom špecializovanom zariadení podávame pomocnú ruku ľuďom postihnutým
Alzheimerovou chorobou, Parkinsonovou chorobou a inými demenciami.
Graf č. 4

Veková štruktúra prijímateľov sociálnej
služby v Špecializovanom zariadení v roku
2021
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Graf č. 5

Štruktúra prijímateľov sociálnej služby podľa
stupňa odkázanosti v Špecializovanom
zariadení v roku 2021
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•

Zariadenie pre seniorov

Kapacita zaradenia pre seniorov je 94 osôb. K 01.01.2021 sme mali v zariadení pre seniorov
88 prijímateľov sociálnej služby. V priebehu roka nás bohužiaľ navždy opustilo 35
prijímateľov sociálnej služby, domov sa vrátili po zlepšení zdravotného stavu 4 prijímatelia
sociálnej služby a prijali sme 43 nových prijímateľov sociálnej služby. K 31.12.2021 sme
mali v zariadení pre seniorov 92 prijímateľov sociálnej služby. V našom zariadení pre
seniorov sa snažíme, aby si naši klienti zachovali sebestačnosť do najvyššej možnej miery.

Graf č. 6
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Graf č. 7

Štruktúra prijímateľov sociálnej služby podľa
stupňa odkázanosti v Zariadení pre seniorov
v roku 2021
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•

Zariadenie opatrovateľskej služby

Kapacita zariadenia opatrovateľskej služby je 18 osôb. K 01.01.2021 sme v našom zariadení
opatrovateľskej služby mali 15 prijímateľov sociálnej služby. V priebehu roka sme mali 3
úmrtí, domov sa vrátil po zlepšení zdravotného stavu 2 prijímatelia sociálnej služby a mali
sme počas roka 5 nástupov. K 31.12.2021 sme mali v zariadení opatrovateľskej služby 15
prijímateľov sociálnej služby.
Cieľom zariadenia opatrovateľskej služby je poskytnúť vhodnú alternatívu na rýchle riešenie
nepriaznivej zdravotnej situáciu občanov z dôvodu ťažkého ochorenia, úrazu. Poskytujeme
komplexnú zdravotno-sociálnu starostlivosť prechodného charakteru, cieľom ktorej je čím
skorší návrat prijímateľa sociálnej služby do rodinného prostredia.
Graf č. 8

Veková štruktúra prijímateľov sociálnej
služby v Zariadení opatrovateľskej služby v
roku 2021
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Štruktúra prijímateľov sociálnej služby v
Zariadení opatrovateľskej služby podľa
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VI. stupeň

• Zariadenie pre seniorov (č. 233)
Kapacita zaradenia pre seniorov v budove č. 233 je 40 osôb. K 01.01.2021 sme mali
v zariadení pre seniorov 37 prijímateľov sociálnej služby. V priebehu roka sme mali 6 úmrtia,
domov sa vrátili po zlepšení zdravotného stavu 2 prijímatelia sociálnej služby a počas roka
sme mali 6 nástupov. K 31.12.2021 sme mali v zariadení pre seniorov 35 prijímateľov
sociálnej služby. V našom zariadení pre seniorov sa snažíme, aby si naši prijímatelia sociálnej
služby zachovali sebestačnosť do najvyššej možnej miery a aby sa u nás cítili čo najlepšie,
preto v tejto novej budove už pre nich máme aj masážnu vaňu aj telocvičňu.
Graf 10
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5.
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Terapeutická činnosť, aktivity

V našom zariadení uskutočňujeme terapeutické činnosti, voľno-časové a záujmové aktivity,
ktoré pomáhajú udržovať fyzické a psychické kondície a uľahčujú adaptáciu nových
prijímateľov sociálnej služby na nové podmienky a prostredie. Pri organizovaní záujmových
a terapeutických činnostiach prihliadame na záujmy, záľuby prijímateľov sociálnej služby , na
možnosti a schopnosti, aby tieto činnosti pre nich znamenali radosť a potešenie. V tomto roku
2021 sme museli prihliadnuť aj na epidemiologickú situáciu a preto sa spoločné aktivity
zmenili na individuálne aktivity.
Terapeutická činnosť je zabezpečená rehabilitačnými pracovníkmi, špeciálnymi terapeutmi.
Rehabilitační pracovníci zabezpečujú každý deň uvoľňujúce cviky, relaxačné cvičenia,
individuálne cvičenia, masáže...atď.
Špeciálni terapeuti zabezpečujú každý deň arte terapiu, hudobno-pohybové hry ...atď.
V našom zariadení uskutočňujeme aj felinoterapiu, ktorá sa realizuje pomocou terapeutickej
mačky.
Každý týždeň v kaplnke zariadenia sa koná svätá omša a bohoslužba, Evanjelický a Rímskokatolický farári k nám dochádzajú týždenne.
Okrem každodenných záujmových aktivít sme v roku 2020 plánovali aj organizovať
kultúrne podujatia, ale bohužiaľ nám to COVID-19 umožnil až do marca a ostatné plánované
podujatia boli zrušené.

Mesiac
Január
Február
Marec
Apríl
Máj

Kultúrne podujatia
Príprava na Fašiangy – Ručné vyrábanie dekorácie
Fašiangová zábava – spoločné oslavy
Spoločenské hry
Oslava MDŽ
Príprava a výzdoba na Veľkú noc
Spoločné posedenie – pamäťový tréning v skupinách
Oslavy „Dňa matiek“ posedenie pri čaji
11

Športový deň – IV. ročník altánok
Jún
Privítanie leta – varenie guláša
Posedenie pri hudbe – pečenie pagáčikov v peci
Júl
Spoločný deň s Klubom dôchodcov zo Zlatnej n/O.
August
Pečenie štrúdle v peci
Súťaž spoločenských hier
September Rozlúčka s letom – deň strávený v areáli zariadenia
Počúvanie hudby, športové hry, spoločenské hry
Október
Mesiac úcty k starším
Spoločné dopoludnie s dôchodcami z Klubu dôchodcov zo Zlatnej n/O.
November Prednáška o zdravej výžive
December Mikulášska slávnosť
Vianočná oslava
Rozlúčka s rokom 2021

6.

Ročná účtovná závierka

Hospodárenie s majetkom a finančnými prostriedkami a vedenie účtovníctva Centrál, n.o. je
v súlade so zákonom č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne
prospešné služby a so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
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7.

Poďakovanie

Výročná správa neziskovej organizácie je aj miestom na poďakovanie.
Ďakujeme za finančnú, morálnu podporu a za odbornú spoluprácu:
•

Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR za spolufinancovanie sociálnej služby
poskytovanej v zariadení pre seniorov a v zariadení opatrovateľskej služby

•

Nitrianskemu samosprávnemu kraju za spolufinancovanie sociálnej služby
poskytovanej v špecializovanom zariadení

•

Obci Zlatná na Ostrove na čele so starostkou Ing. Evou Varjúovou za ústretovosť
a ochotu

•

Základnej škole s materskou školou Móra Kóczána v Zlatnej na Ostrove, pani riaditeľke
Mgr. Kornélií Váradyovej za ústretovosť a ochotu za spoluprácu

•

Rímsko-katolickým farárom a evanjelickému farárovi Péterovi Tanítóovi, ktorí sa
starajú o duchovný život naších klientov

•

Našim dobrovoľníčkam : Mészárosovej Alžbete, Győriovej Ľudmile za organizovanie
duchovného života klientov, Márií Prétorovej a dôchodcom Klubu dôchodcov v Zlatnej
na Ostrove za spoluprácu

•

Rodinným príslušníkom, priateľom a sympatizantom, ktorí nám darovali 2% zo základu
dane

•

Ďakujem všetkým zamestnancom Centrál, n.o. za ich pracovné nasadenie a nielen za
profesionálny ale aj za veľmi ľudský prístup, ktorý preukázali pri výkone svojho
povolania

Estera Ágová
riaditeľka Centrál, n.o
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