Výročná správa
za rok 2013
o činnosti neziskovej organizácie IRIS –IV, n. o.,
so sídlom na Makarenkovej ulici 145/18, 958 01 Partizánske

Výročná

správa

o činnosti neziskovej organizácie IRIS – IV, n. o. so sídlom Makarenkova
145/18, 958 01 Partizánske za rok 2013

I.
II.
III.
IV.

Úvod
Organizačná štruktúra
Zhodnotenie činnosti 2013
Ročná účtovná závierka 2013

I.

Úvod

IRIS – IV, n. o. so sídlom Makarenkova 145/18, 958 01 Partizánske, vznikla na základe
rozhodnutia Obvodného úradu Trenčín, odbor všeobecnej vnútornej správy pod číslom ObUTN-OVVS2-2013/02234, zo dňa 08.02.2013, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne
prospešné služby.
Hlavným poslaním organizácie je poskytovanie sociálnych služieb.
Podľa druhu poskytovanej sociálnej služby v súlade s § 12, ods. 1, pís. c/ , ods. 1, zákona č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov / ďalej len zákon o SS / :
sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku,
ktorými sú poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na
pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek.
Dňa 16.08.2013 bola IRIS – IV, n. o. zapísaná pod registračným číslom 259, do registra TSK
v súvislosti s poskytovaním sociálnych služieb v zariadení pre seniorov s ambulantnou
a pobytovou formou. Zariadenie pre seniorov má kapacitu 40 prijímateľov sociálnej služby
/ ďalej len PSS /, v ambulantnej forme 14 PSS, v pobytovej forme 26 PSS.
Deň začatia poskytovania sociálnej služby bol určený od dňa 01.01.2014, tento dátum bol na
základe žiadosti neziskovej organizácie zmenený na 01.12.2013.
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II.

Organizačná štruktúra

Najvyšším orgánom je Správna rada IRIS – IV, n. o., Makarenkova 145/18, 958 01
Partizánske. Organizácia pracovala v roku 2013 v súlade s rozhodovaním správnej rady.
Všetky podmienky kvality poskytovania sociálnej služby, interné smernice, rozpočet, dôležité
organizačné zmeny a pod., schvaľuje správna rada.
Organizácia má vypracovaný organizačný poriadok, organizačnú štruktúru a štruktúru
a systemizáciu pracovných miest, v súlade s podmienkami kvality poskytovanej sociálnej
služby. Dňa 01. 12. 2013, začala poskytovať svoje služby, avšak do 31.12. 2013 sa neprihlásil
žiadny záujemca o poskytovanie sociálnych služieb.
Na čele, je v súlade so štatútom organizácie, riaditeľ - štatutár, ktorý je zodpovedný za jej
činnosť.
Počet plánovaných zamestnancov korešponduje s prílohou č. 1 k zákonu o SS, o maximálnom
počte prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca a minimálnom percentuálnom
podiele odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov, zamestnanci budú
prijímaní postupne podľa počtu klientov od januára 2014.
Od 01.04.2013 zamestnávala nezisková organizácia 1 zamestnanca – správcu objektu a od
01.08.2013 zamestnala na skrátený úväzok sociálnu pracovníčku zodpovednú za prípravu
podkladov potrebných k začatiu fungovania zariadenia pre seniorov.

III.

Zhodnotenie činnosti 2013

Nezisková organizácia IRIS – IV, bola založená v decembri 2012 , zakladateľkami Bc.
Vierou Maďarovou a Bc. Ivetou Varadyovou. V súlade so zákonom č. 213/1997 Z. z.
o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby bola dňa 08.02.2013
registrovaná na Obvodnom úrade Trenčín pod číslom OVVS/NO/216-5/2013 na neurčitú
dobu.
V Januári 2013 sa nezisková organizácia prihlásila do verejnej obchodnej súťaže na prenájom
nebytových priestorov, budovy bývalej materskej školy v obci Skačany. V tejto súťaži
uspela a dňa 07.03.2013 uzavrela zmluvu na dlhodobý prenájom / 30 rokov/. Nakoľko budova
bola 7 rokov nevyužívaná pre jej schátralý stav naplánovala rekonštrukciu na tri etapy
z ktorých prvú realizovala do obdobia augusta 2013. V rámci rekonštrukcie na priestory
vyhovujúce európskemu štandardu, na neveľký penzión rodinného typu pre seniorov, ktorí
sú odkázaní na pomoc napr. poradenstvo, podanie a prípravu teplého jedla, vyčistenie
a opravu odevov, prádla, rehabilitáciu, spoločnosť, duchovný život, aktívny oddych a pod.
Zámerom bolo vybudovať druhý domov pre ľudí, ktorí si po celoživotnej práci a starostlivosti
o rodinu zaslúžia prežiť plnohodnotný, dôstojný život v pokojnom, priateľskom prostredí.
Rekonštrukciu a vybavenie zariadenia pre seniorov realizovala nezisková organizácia
z vkladov zakladateliek.
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V rámci prvej etapy sme realizovali tieto práce :
1. Nevyhnutné opravy budovy: oprava strechy, komínov a odtokových žľabov, oprava
kúrenia, oprava vonkajšej a vnútornej omietky, maľovanie.
2. Rekonštrukcia vnútorných priestorov vybudovaním izieb, spoločenskej miestnosti,
jedálne, kuchynských priestorov, ošetrovne, práčovne, terasy.
3. Komplexná rekonštrukcia a rozšírenie toaliet a kúpeľní, šatňa a toaleta pre
zamestnancov, rekonštrukcia a vybavenie kancelárskych priestorov .
4. Oplotenie a oprava vstupnej brány, vybudovanie prístupovej cesty z dôvodu
prispôsobenia vstupu pre sanitku a dopravy imobilných klientov.
5. Vnútorné vybavenie a zariadenie interiéru izieb, spoločenskej miestnosti, jedálne,
vybavenie kuchyne, kancelárií.
V súlade s § 61, ods.7, zákona o SS, majú ZpS, DSS a ŠZ, s kapacitou nižšou ako 40 miest
má prednosť pred poskytovaním sociálnej služby v zariadení s vyššou kapacitou.
Vzhľadom na vyššie uvedené, organizácia hľadá určitú pomoc a finančné prostriedky, často
formou vypracovania rôznych vypísaných projektov, v ktoré môže ako oprávnený subjekt
predkladať. Dňa 18.12.2013 sme podali žiadosť o finančnú dotáciu na vybudovanie osobného
výťahu s cieľom odstrániť bariéry budovy vo forme schodov.
Nezisková organizácia v decembri 2013 požiadala príslušný Úrad práce a sociálnych vecí
v Partizánskom o projekt pre znevýhodnených uchádzačov, poskytnutie finančného príspevku
na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č. 5
/2004 Z. z. o službách zamestnanosti zo zdrojov Národného projektu VAOTP SR – 3 z
Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna
inklúzia. V rámci tohto projektu uzavrela s úradom práce dňa 18.12. 2013 Zmluvu
o príspevku pre 4 evidovaných uchádzačov o zamestnanie. Od 01.01.2014 nezisková
organizácia IRIS – IV, n. o. zamestná 4 evidované uchádzačky o prácu.

Tabuľka č. 1
Zamestnanosť v spoločnosti IRIS – IV, n. o.
Ukazovateľ
k 08.02.2013
Počet zamestnancov spolu
0

k 31. 12. 2013
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Z toho:
– zamestnanci - pracovné činnosti s prevahou duševnej práce:
0

1

– zamestnanci - pracovné činnosti s prevahou manuálnej práce:
0

1
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Ročná účtovná závierka 2013
Účtovníctvo bolo vedené v zmysle platnej legislatívy.
Na zasadnutí Správnej rady v januári 2013, boli prejednávané a schválené dôležité
ekonomické ukazovatele organizácie. Hospodárenie za rok 2013, ekonomicky oprávnené
náklady organizácie, rozpočet na rok 2013.
Tabuľka č. 2
Ročná účtovná závierka IRIS – IV, n. o. k 31.1 2. 2013
Náklady:

SPOLU:

Výnosy :

SPOLU:

- materiál
5 930,02 €
- opravy
2 880,45 €
- cestovné
8 089,63 €
- nákl.na reprezentáciu
79,18 €
- ostatné služby
5 688,73 €
- mzdové náklady
4 447,90 €
- zák.soc.a zdravot.poist.
1 565,33 €
- zák.sociálne náklady
310,73 €
- ost.dane a poplatky
343,00 €
- iné ost.náklady
52,00 €
---------------------------------------------------------------------------------29 386,97 €

- tržby z predaja služieb
0,00 €
- úroky
1,40 €
- prij.príspevky od FO
100,00 €
-----------------------------------------------------------------------------------101,40 €

Výsledok hospodárenia :

-29 285,57 €

Výročná správa bola prejednávaná a schválená na zasadnutí Správnej rady dňa 30.06. 2014.
V Skačanoch, dňa 30. 06. 2014

Mgr. Viera Maďarová
Riaditeľka IRIS – IV, n. o.
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