Výročná správa
2010

Príhovor

Vážené dámy, vážení páni,

dovoľte, aby som Vás vo chvíli, keď sa Vám dostáva do rúk Výročná správa Domu
svätej Alžbety, krízové stredisko pre deti a osamelých rodičov, uvítala a poďakovala Vám za
záujem o problematiku osamelých matiek s deťmi a deti, ktoré sa ocitli v krízovom stredisku
a zariadení dočasnej starostlivosti o deti, a aj za Váš záujem o činnosť nášho zariadenia.
Výročná správa Vás nechá nazrieť do činnosti Domu svätej Alžbety v roku 2010. Priala
by som si, aby ste za všetkými uvedenými číslami vnímali predovšetkým trýznivý osud
každého dieťaťa, osamelého rodiča, ktorých život priviedol až do nášho zariadenia.
Výročná správa je pre mňa jedným z dôležitých miest, kde môžem verejne vyjadriť
poďakovanie všetkým čo nás podporujú v rámci svojich možností chod Domu svätej Alžbety,
či už finančnými, alebo nefinančnými darmi, svojou morálnou podporou.
Veľké ocenenie si zaslúži celý tím pracovníkov, ktorí svojou každodennou prácou
prispievajú k ochrane detí, k zlepšeniu ich podmienok. Na tomto mieste chcem vyjadriť
poďakovanie členom správnej a dozornej rady za ich podporu. Poďakovanie patrí aj nášmu
zriaďovateľovi Diecéznej charite, Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, Mestu
Banská Bystrica, Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Banskej Bystrici, ako aj mnohým
ďalším organizáciám, inštitúciám, podnikateľom a darcom, ktorí nám svojou finančnou,
materiálnou a morálnou podporou pomáhajú vytvárať vhodné podmienky pre našu náročnú
a významnú prácu.

Ing. Bc. Ľubica Michalíková
riaditeľka DSA, n. o.
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Názov organizácie :
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Sídlo :
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Zakladateľ :

Diecézna charita, Banská Bystrica
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9.11.2005

IČO :

42000084

Právna forma :

nezisková organizácia

Najvyšší orgán :

Správna rada, 5 členov

Dozorný orgán :

Dozorná rada, 3 členovia

Štatutárny orgán :

riaditeľ neziskovej organizácie

Zamestnanci na plný
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9
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3

telefonický kontakt :
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e-mail :
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web stránka .

www.dsaksbb.sk
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Hlavná vychovávateľka :

Mgr. Anna Kubíková
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Mgr. Dagmar Paulenková
PaedDr. Peter Petrovič

Ekonómka :

Ing. Eva Dianová

Účtovníčka :

Bc. Katarína Brašeňová

Inštruktorka :

Anna Uhríková

Ďalší zamestnanci :

Anna Hudecová
Irina Tešlárová
Miriam Sečkárová

Členovia Správnej rady

Predseda :

Jiří Pěč

Podpredsedkyňa :

Ing. Eva Dianová

Členovia :

Mgr. Anna Kubíková
Ing. Drahoš Konder
Arpád Šarkozi

Členovia Dozornej rady

Predseda :

Ing. Mária Kováčiková

Členovia :

Bc. Iveta Jurgová
Renáta Halachová

Predmet činnosti

-

poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej
osoby, vyžadujúca osobitnú starostlivosť , a to formou odbornej, psychologickej,
lekárskej, právnej, sociálnej i osvetovej činnosti

-

poskytovanie sociálnej a humanitárnej pomoci,

-

výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení krízového
strediska podľa § 62 zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.
Krízové stredisko vykonáva svoju činnosť podľa § 47 ods. 3 písm. a) prvého až šiesteho
bodu, písm. b) prvého až tretieho bodu, písm. c) tretieho až piateho bodu, písm. d)
prvého až tretieho bodu a ods. písm. c) zákona o sociálnoprávnej ochrane detí
a sociálnej kuratele

Cieľ a poslanie

Činnosť Domu svätej Alžbety, n. o. je v súlade s účelom založenia neziskovej
organizácie. Dom svätej Alžbety, krízové stredisko pre deti a osamelých rodičov, nezisková
organizácia, vznikla za účelom poskytovania sociálnych služieb, sociálneho poradenstva
osamelým rodičom s deťmi a deťom v krízových životných situáciách.
Dom svätej Alžbety je viac účelové zariadenie, ktoré zastrešuje tri typy zariadení :
1. Zariadenie núdzového bývania / ZNB /
2. Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti / ZDSoD /
3. Krízové stredisko / KS /

V roku 2010 sa nám podarilo získať do dlhodobého prenájmu budovu, ktorá je majetkom
Mesta Banská Bystrica. Mesto Banská Bystrica uzatvorilo s Domom svätej Alžbety, krízové
stredisko pre deti a osamelých rodičov n. o. zmluvu o nájme , na dobu od 1.1.2011 do
31.12.2020.

§ 29 Zariadenie núdzového bývania
Kapacita zariadenia – 23 klientov
V zariadení núdzového bývania sa poskytuje sociálna služba osamelej tehotnej žene, rodičovi
s deťmi, ktorí nemôžu z vážnych dôvodov užívať bývanie. Rodičom s deťmi sa poskytuje

ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom
chránených záujmov. Utvárajú sa podmienky na prípravu stravy, vykonávanie nevyhnutnej
základnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie, záujmovú činnosť. V roku 2010 boli poskytnuté
sociálne služby 64 klientom.
Miesto trvalého bydliska
Banská Bystrica
Krupina
Staré Hory
Vígľaš
Zvolen
Detva
Hrochoť
Kežmarok

Počet klientov
33
2
4
2
13
4
3
3

§ 32 Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti
Kapacita zariadenia – 7 detských klientov
V zariadení dočasnej starostlivosti o deti sa poskytuje sociálna služba maloletému
nezaopatrenému dieťaťu, ak sa rodič alebo iná fyzická osoba, ktorá ma dieťa zverené do
osobnej starostlivosti nemôže z vážnych dôvodov zabezpečiť osobnú starostlivosť podľa
zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Určené je pre deti vo
veku od 3 do 18 rokov.
Deťom sa poskytuje sociálne poradenstvo , ubytovanie na určitý čas , stravovanie,
upratovanie, pranie, žehlenie, zabezpečuje sa záujmová činnosť, pomoc pri príprave na
školské vyučovanie a sprevádzanie. V roku 2010 boli poskytnuté sociálne služby 23 detským
klientom.

Miesto trvalého bydliska
Banská Bystrica
Zvolen
Detva
Telgárt
Vígľaš
Motyčky

Počet klientov
11
3
1
1
2
3

Krízové stredisko
Kapacita – 5klientov
Poslaním krízového strediska je zabezpečenie starostlivosti pre deti nachádzajúcich sa
v krízovej životnej situácii.

V decembri 2010 končilo povolenie na vykonávanie sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately v zariadení. V septembri toho istého roku sme podali žiadosť o predĺženie akreditácie
na Ministerstvo práce,sociálnych vecí a rodiny SR.
V roku 2010 krízové stredisko zabezpečilo výkon rozhodnutia súdu o predbežnom
opatrení pre 11 detských klientov.

Aktivity v roku 2010
-

privítanie nového roku
Veľká noc
Deň matiek – vystúpenie detí s programom ku dňu matiek
Deň detí – zábavné popoludnie pre deti
Letné tábory pre deti
Rozlúčka s prázdninami
Slávnostná svätá omša pri príležitosti oslavy patrónky zariadenia
svätej Alžbety Uhorskej – Durínskej
Mikulášsky večierok
Vianočné posedenie so sponzormi, odovzdávanie darčekov

§ 34, ods. 2 písmena d) prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch

Prehľad o nákladoch a výnosoch v EUR za rok 2010

Spotreba materiálu
Spotreba energie a nájom budovy
Opravy a udržovanie
Cestovné náklady
Mzdy a odvody
Zákonné sociálne náklady
Služby (telef. internet, strava)
Iné poplatky
Poplatky
Vreckové KS
Spolu

Náklady €
8 980
13 506
349
176
61 217
521
3 153
763
698
254
89 618

Prijem z hlavnej činnosti
BBSK
ÚPSVaR Banská Bystrica
Dotácia z MF SR
Dary
Príspevky z podielu zaplatenej dane
Refundácia miezd z ÚPSVaR
Príspevky od iných organizácií
Spolu

Ročná účtovná uzávierka za rok 2010 bola overená audítorom:
Ecopora, s.r.o. Kukučínova, Zvolen, dňa 01.03.2011
Výročná správa bola schválená správnou radou dňa 29.03.2011
Výročná správa bola skontrolovaná dozornou radou. dňa 29.03.2011

Výnosy €

9 112
38 971
19 700
14 335
4 753
5 269
144
6 738
99 024

