VRBOVNICA n.o.
Bardejovská Nová
Ves

VÝROČNÁ

SPRÁVA

2013

SPRÁVA
o činnosti VRBOVNICA nezisková organizácia,
ul. Orechová – Skleníky, Bardejov – časť Bardejovská Nová Ves
za rok 2013
Nezisková organizácia VRBOVNICA
- poskytuje verejnoprospešné sociálne služby v zmysle svojho štatútu a zriaďovacej
listiny.
Hlavnou činnosťou je poskytovanie sociálnych služieb:
-

Domov sociálnych služieb s ambulantnou formou poskytovania
sociálnych služieb pre dospelých mentálne postihnutých z okresu
Bardejov

Vedľajšou činnosťou sú:
-

Chránená dielňa pre zdravotne a mentálne postihnutých občanov

Personálne zabezpečenie:
Za činnosť oboch prevádzok zodpovedá riaditeľka, jej podiel činnosti je 75 % DSS a 25 %
CHD.

riaditeľka
garant DSS
Účtovník – ekonóm DSS
Ergoterapeut

fixná čiastka
100% DSS
fixná čiastka
fixná čiastka

z DSS
560,00 €

terapia a riadenie

240,00 €
115,00 €

100% chránená dielňa

Teda v DSS pracujú 4 zamestnanci, ktorí zabezpečujú celodennú starostlivosť t.č. pre 11
klientov. V chránenej dielni pracuje 7 zdravotne postihnutých občanov.
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Domov sociálnych služieb pre mentálne postihnutých dospelých
s ambulantnou formou pobytu
Domov sociálnych služieb prevádzkujeme od 1.1.2001 s kapacitou pre 11 osôb. V priebehu
roka 2013 sme poskytovali služby pre 11 osôb a priemerný počet klientov na jeden deň bol 11
a počet klientov na jedného pracovníka bol 3.
Prevádzková doba zariadenia je: od 7.00 do 15.00 hod.
Pre Domov sociálnych služieb bol vypracovaný plán činnosti ( v prílohe). Za poskytovanie
sociálnej služby od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 bol poplatok 0,50 €, za celý rok to činí
748,90 €.
Jedná sa o poskytovanie následovných služieb:
1. stravovanie
2. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
3. ďalšia starostlivosť, ktorou je:
- základné sociálne poradenstvo
- ergoterapia - pracovná terapia (košikárska dielňa, aranžérska dielňa, terapia v kuchyni)
- záujmová činnosť
- rehabilitačná činnosť
- kultúrna činnosť

1. Stravovanie je zabezpečované vo vlastných priestoroch VRBOVNICE n. o. Okrem
vlastnej prípravy jedla majú klienti aj pracovnú terapiu, ktorá je zameraná na rozvoj
praktických zručností, samoobsluhovanie, stolovanie, rámovanie a iné pomocné práce. Túto
prácu a činnosť zabezpečuje kvalifikovaná pracovníčka.
Pre pracovníkov chránenej dielne je pripravované jedno vedľajšie jedlo denne. Pre klientov
DSS je poskytovaný kompletný obed a olovrant. Počas prípravy jedla sú v kuchyni štyria
klienti, ktorí sa podieľajú na príprave jedla a stolovania. Kuchárka usmerňuje ich pracovnú
činnosť. Stravovanie je zabezpečované z poplatkov od klientov DSS a zamestnancov CHD.
V Domove sociálnych služieb bola od 1.1.2013 do 31.12.2013 stravná jednotka 2,70 €. Počas
roka 2013 bolo vydaných
1 460 porcií obedov a olovrantov v celkovej hodnote
3 944,60 €
Stravná jednotka v chránenej dielni je 0,80 €. Počas roka 2013 bolo vydaných
663 porcií v celkovej hodnote
CELKOM :

530,40 €
4 475,00 €

ročný nákup potravín
CELKOM :

2 794,66 €
2 794,66 €

Rekapitulácia:
Poplatky za stravu:
4 475,00 €
Náklady na stravu:
2 794,66 €
R O Z D I E L:
1 680,34 €
Rozdiel tvoria zásoby v kuchyni a bol použitý na prevádzku a nákup doplnkov do kuchyne.

3

2. Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
Upratovanie spoločných priestorov DSS a chránenej dielne zabezpečoval jeden pracovník.
Upratovanie v priestoroch dielní, kde sa poskytuje pracovná terapia zabezpečuje pracovník
terapie s pridelenými klientmi. Pranie a žehlenie pracovných odevov a uterákov
sa
zabezpečuje počas pracovnej terapie klientov v kuchyni. Dohľad pri väčšine činností, ktoré
vykonávajú klienti DSS.

3. Ďalšia starostlivosť, ktorou je:
Základné sociálne poradenstvo
Túto službu poskytujeme len rodinám s postihnutým členom, ktorý je v našom zariadení. Táto
služba je poskytovaná podľa potreby. Konzultácie má sociálny pracovník s rodičmi klientov
DSS každú stredu, alebo podľa potreby.

Ergoterapia - pracovná terapia
V našom zariadení je pracovná terapia veľmi špecifická a odvíja sa od činnosti chránenej
dielne, v ktorej sa pestuje a spracováva šľachtená vŕba košikárska.
Zároveň v chránenej dielni majú klienti prípravu na pracovnú činnosť. S klientmi pracujú
v DSS pracovníci, ktorí sú zdravotne postihnutí a na základe vzájomného rešpektovania
zdravotného a mentálneho stavu integrujeme mentálne postihnutých do spoločnosti intaktnej
populácie.
Pracovná terapia sa realizuje na viacerých úsekoch. Pre našich klientov s mentálnym
postihnutím sa terapia realizuje v kuchyni, v dielni aranžérskej, košikárskej a pri pestovaní
vŕby.
Terapia v kuchyni: Štyria klienti sa po týždni
striedali pri prestieraní stolov, rámovaní stolov,
umývaní riadov, čistení zeleniny a zemiakov, pri
umývaní podlahy. Asistovali pri praní, žehlili
utierky, uteráky.
Každý utorok sa 11 klientov popoludní učilo
pripravovať jednoduché jedlá podľa samostatného
plánu: Varenie ako príprava na samostatný život.
V jedálni počas stolovania sa učia a dodržujú zásady
správneho stolovania.
Pracovná terapia v kuchyni
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Terapia v košikárskej dielni: - triedenie
prútov (dĺžka, hrúbka)
Ženy:
- strihanie prútov na paličky
- triedenie paličiek
- opletanie malých košov (podľa
zručnosti)
Muži:
- nosenie a strihanie prútov
- výroba hobľovaných prútov
Pracovná terapia klientov v košikárskej
dielni
je
rôznorodá
a mení
sa
častejšie, hlavne podľa ročných období
a cirkevných
sviatkov.
V zime
realizujeme
pracovnú
terapiu
v košikárskej dielni, pracuje sa s vareným
lúpaným prútím, koncom zimy a na jar
pracujeme so surovým zeleným prútím.
Dvakrát v týždni popoludní klienti
nacvičovali výplety ako prípravu na
samostatnú činnosť, no nie každý zvládal
samotnú techniku výpletu. Väčšina
klientov je schopných vykonávať iba
jednoduché pracovné úkony pri práci
s košikárskou vŕbou, preto je potrebné tieto úkony častejšie opakovať.

Terapia v aranžérskej dielni: - zbieranie, sušenie, triedenie kvetov na aranžovanie, viazanie
stúh, príprava materiálu (drôty, florex, kvety, stuhy), výroba rôznych pomocných
dekoračných
predmetov, nácvik
aranžovania, príprava veľkonočných a vianočných
zasielame
inštitúciám, spolupracovníkom a sponzorom
pozdravov, ktoré každoročne
s ktorými Vrbovnica n.o. spolupracuje. Výroba pozdravov na sviatok sv. Valentína, výroba
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pozdravov ku Dňu matiek a ku Dňu otcov. Každý piatok popoludní sa pripravovali klienti
na určitú samostatnú prácu podľa záujmu klientov.
Ukážka terapie

Pracovná terapia pri lúpaní prútov

Terapia na poli a pri lúpaní prútov: pletie buriny, upratovanie, lúpanie prútov, triedenie a
lúpanie, nosenie prútov, sušenie, uloženie. Pri výrobe hobľovaných prútov klienti triedili
hobľované prúty, ukladali ich na sušenie a pripravovali viazanie. Aj pri tejto terapii
pracovali za asistencie ergoterapeuta a len chlapci. Pri každej práci sme zdôrazňovali
dôležitosť upratovania svojho pracovného miesta. Počas celého pobytu v zariadení sa
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priebežne riešia nedostatky v slušnom správaní, nacvičuje sa a uplatňuje v praxi slušná
komunikácia, medziľudské vzťahy, vzájomná úcta a rešpekt.

Zdravotná rehabilitácia
Naše zariadenie má vlastnú telocvičňu a rehabilitačnú miestnosť. Zariadenie je
dostupné každému. V pondelok v priebehu roka sa od 13.00 do 15.00 hod. poskytované
procedúry. Poskytujeme parafín, perličkovú kúpeľ, masáže a k dispozícii je biotronová
lampa. Poskytli sme parafínové zábaly 15 krát, perličkovú kúpeľ 12 krát, 32 krát liečbu
biotronovou lampou v závislosti od možností, schopností a zdravotného stavu klientov. Tohto
roku sme sa zamerali viac na precvičovanie svalov horných aj dolných končatín formou
strečingu a na posilňovanie svalstva na prístrojoch, taktiež sme sa zamerali na relaxačné
cvičenia.

7

Spoločenská a kultúrna činnosť
Každý pondelok popoludní mali klienti nácvik spoločenského styku, opakovanie
čítania, písania, poznávanie hodnoty peňazí, ceny potravín a iné podľa plánu.
Vo voľnom čase je v zariadení k dispozícii počítač s nenáročnými hrami, stolný tenis,
telocvičné náradia, televízor, DVD prehrávač a spoločenské hry. Veľmi radi sa hráme
s pexesom, alebo s puzzle. V lete zase vonku oddychujeme a hráme rôzne športové hry.
4-krát do roka je spoločenský kompletný obed, na ktorom sa zhodnotí činnosť, terapia,
správanie, prehrešky. Hodnotia aj klienti. Spoločenské posedenie s hudbou. Zaviedli sme aj
hodnotenie poriadku v skrinkách v šatni, kde si sami hodnotia svoj poriadok, či neporiadok.
6 - krát sme boli na vychádzke v meste spojenej s návštevou cukrárne.
8 - krát v priebehu roka sme sa s klientmi zúčastnili výstav, návštev múzeí, jarmoku
a prehliadky mesta.
29.1.2013 sme sa zúčastnili karnevalu v DSS Alia v Bardejove.
Dňa 08.2.2013 sme organizovali fašiangový karneval .
Dňa 17.2.2013 sme sa zúčastnili akcie „Vyvodzene kačura“, spojenou so zabíjačkou
v meste Bardejov.
26.02.2013 sme sa zúčastnili výstavy v HOS Bardejov.
Dňa 20.3.2013 sme absolvovali viacero výstav, azda najzaujímavejšou bola
Veľkonočná výstava kraslíc a dekorácií. Taktiež sme sa zúčastnili Tvorivých dielní v HOS
Bardejov – maľovanie vajíčok.
23.3.2013 sme sa zúčastnili benefičného koncertu „Opri sa o mňa“ v Prešove.
Dňa 17.4.2013 sme sa zúčastnili Tvorivých dielní v HOS Bardejov na tému –
servítková technika.
06.5.2013 sme absolvovali turistickú vychádzku spojenú s návštevou skanzenu.
01.6.2013 sme absolvovali výlet do mesta Giraltovce, kde bola organizovaná akcia
„Deň detí s armádou SR“, táto akcia bola zároveň oslavou Dňa detí. Pre klientov bol
pripravený bohatý program – ukážka práce policajtov, hasičov, armády.
05.6.2013 sme organizovali opekačku vo Vrbovnici.
31.07.2013 sme navštívili mestskú radnici spojenú s posedením pri hrajúcej fontáne.
15.8.2013 sme organizovali turistickú vychádzku na kyslíkovú dráhu na Mihaľove.
Akcie sa mali možnosť zúčastniť aj rodičia klientov.
Dňa 16.9.2013 sme zorganizovali športové hry vo Vrbovnici.
Dňa 25.10.2013 sme sa zúčastnili turistickej vychádzky v okolí nášho zariadenia.
01.11.2013 sme sa výborne zabavili na Hallowenskej párty.
V mesiaci december sme sa zúčastnili predaja našich výrobkov v DSS na
Volgogradskej ul. v Prešove. Taktiež sme boli na Vianočnej výstave v Poľsko-Slovenskom
dome a v Hornošarišskom osvetovom stredisku.
V mestskej športovej hale sa konali vianočné trhy, kde sme sa stretli s klientmi
z Korgym v Hertníku.
Dňa 19.12.2013 sme pripravili vianočné posedenie za spoluúčasti primátora mesta
Bardejov a hostí, kde sme sa predstavili s programom, ktorí sme pripravovali celý mesiac, vo
forme pesničiek a básničiek.
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Fotodokumentácia spoločenskej a kultúrnej činnosti
Fašiangový karneval v DSS Alia a vo Vrbovnici n.o.

Vychádzky a výstavy v meste
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Benefičný koncert – „Opri sa o mňa“
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Výlet Giraltovce – Deň detí s armádou SR
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Opekačka „Pri komínku“

Oberanie jabĺk vo Vrbovnici
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Mikuláš vo Vrbovnici

Vianočné posedenie s primátorom mesta
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Chránená dielňa pre zdravotne postihnutých občanov
Činnosť chránenej dielne Vrbovnica n. o. je zameraná na pestovanie a spracovanie
šľachtenej vŕby košikárskej, výroby darčekových košov pre pravidelných, ale aj nových
odberateľov. Po výrobe polotovaru následne výroba prútených výrobkov úžitkových
a dekoratívnych.

Personálne zabezpečenie:
Za činnosť oboch prevádzok zodpovedá riaditeľka, jej podiel činnosti je 75 % DSS a 25 %
CHD

riaditeľka
Účtovník – ekonóm DSS
1. ergoterapeut

fixná čiastka
fixná čiastka
fixná čiastka

z DSS
560,00 € terapia a riadenie
240,00 €
115,00 € 100% chránená dielňa

Tvorba pracovných miest
Všetci pracovníci boli prijatí na základe dohody s ÚPSVaR v Bardejove.
V chránenej dielni vo výrobe a v administrácii pracuje celkom 7 zdravotne postihnutých
občanov.

v.r. Ing.Vendeľová Oľga
.....................................................
Pečiatka a podpis

Prílohy:
- Plán činnosti na rok 2014
- Prehľad hospodárenia za rok 2013
- Účtovná závierka za rok 2013 (súvaha, výkaz ziskov a strát)
- Správa nezávislého audítora za rok 2013
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