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I. Údaje zabezpečujúce všeobecnú informovanosť: 
 
     

      DOSOS, n. o., Michalovská 73, 073 01, Sobrance, IČO: 35581280  je  nezisková 

organizácia, bola zriadená dňa  29. 9. 2004 a je zaregistrovaná Krajským úradom v Košiciach 

pod. č. OVVS / 48 / 2004 dňa 27. 10. 2004. Spoločnosť sídli v Sobranciach na ulici 

Michalovská 73, Slovenská republika.  

Identifikačné údaje organizácie:  

Názov:   DOSOS, n. o. 

Sídlo:     Michalovská 73, 073 01 Sobrance 

IČO:      35581280 

Tel:        056/6521108 

Banka:  Slovenská sporiteľňa, a. s.  

Č. účtu:  0484092270/0900 

               0482951705/0900   

 

       Predmetom činnosti neziskovej organizácie DOSOS je zabezpečovať všeobecne 

prospešné služby  na poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej  starostlivosti, sociálneho 

poradenstva a prepravnej služby pre mládež a dospelých občanov so zdravotným, mentálnym, 

telesným a zmyslovým postihnutím v zariadení: Denného stacionára, chráneného bývania, 

rehabilitačného strediska a domova sociálnej služby.  

  V roku 2016 pracovali orgány DOSOS, n. o. v tomto zložení: 

Riaditeľ:    Bc. Dobiašová Eva 

Správna rada:    Paedr. Mgr. Kaššajová Lívia 

  Červeňáková Mária 

  Dobiaš Štefan 

Dozorná rada:   Ing. Kaššaj Martin 

  Kaššajová Marta 

  Hreňková Jana 

 

Organizačná štruktúra DOSOS, n. o.:  

Riaditeľ  

Sociálny pracovník 

Sociálny pracovník 

Sociálny pracovník 

Vychovávateľ 

Muzikoterapeut 

Administratívny pracovník 
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Kvalifikačná štruktúra zamestnancov:  

Riaditeľ: Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied (denný úväzok 2 hod.)  

Sociálny pracovník: Prešovská univerzita, Filozofická fakulta. Odbor Učiteľstvo 

akademických predmetov; Univerzita J.A. Komenského Praha, odbor  Andrgón – pedagóg – 

vzdelávanie ľudských zdrojov, (denný úväzok 6 hodín) 

Sociálny pracovník: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, 

študijný program sociálna práca (denný úväzok 8 hodín)  

Sociálny pracovník: Stredná odborná škola v  Sečovciach, študijný odbor sociálno-právna 

činnosť (denný úväzok 8 hodín)  

Vychovávateľ: Stredná ekonomická škola (denný úväzok 6 hodín) 

Muzikoterapeut: Prešovská univerzita v Prešove, odbor učiteľstvo estetiky a hudobného 

umenia ( dohoda o pracovnej činnosti) 

Administratívny pracovník: Stredná ekonomická škola (denný úväzok 1 hodina) 

 

 

II. Činnosť DOSOS, n. o. 
                       

             Nezisková organizácia DOSOS uzatvorila dňa  13. 1. 2016 ( dodatok 16. 3. 2016) 

zmluvu s Košickým samosprávnym krajom zmluvu o poskytovaní finančného príspevku pri 

odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a 

finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby a o zabezpečení 

poskytovania sociálnej služby uzatvorená podľa ustanovenia § 81 písm. h) bod 1 a 3 zákona č. 

448/2008 Z.z. o sociálnych službách a podľa ustanovenia § 51 Občianskeho zákonníka na 

dobu určitú od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 v domove sociálnych služieb pre 5 fyzických osôb. 

          Domov sociálnych služieb navštevovalo 9 prijímateľov sociálnej služby. 

        Aktivity domova sociálnych služieb a rehabilitačného strediska v roku 2016: 

Január 

1/ Vítame nový rok-  spoločná novoročná vinšovačka, určenie predsavzatí do nového roka 

2/ Lesná pedagogika- potreba o starostlivosti zvierat v zimnom období  

3/ Tvorivé dielne- výroba vtáčích búdok, vitamínové gule pre vtáčiky 

4/ Muzikoterapia – pesničky o zime 

 

Február 

1/ Zimné radovánky v prírode- stavanie snehukiaka, guľovačka 

2/ Fašiangy- Karneval 

3/ Tvorivé dielne –príprava veľkonočných dekorácii 

4/ Muzikoterapia –Fašiangové pásmo 

 

Marec 

1/ Marec mesiac knihy - návšteva mestskej knižnice 

2/ Tvorivé dielne – výroba záložky do knihy, dekorácie pre ženy k MDŽ 

3/  Dramatoterapia 

4/ Muzikoterapia –ľudové pesničky 
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Apríl 

1/ Mesiac lesov, Deň zeme -Lesná pedagogika –návšteva náučného chodníka Sobranecké  

    kúpele 

2/ Tvorivé dielne –spracovanie odpadového materiálu a pet fliaš 

3/ Muzikoterapia –nácvik pesničiek na majáles 

4 /Pes priateľ človeka – beseda spojená s prehliadkou psov 

 

Máj 

1/ Stavanie mája –Majáles /2 ročník spoločného májového bálu/ 

2/ Deň matiek -  úcta našich mamičiek- spoločné posedenie 

3/ Tvorivé dielne spracovanie textilného materiálu, výroba darčekov pre mamičky 

4/ Dramatoterapia- nácvik rozprávky 

5/  Muzikoterapia 

 

Jún 

1/ MDD- Súťaž pre klientov v zariadení 

2/ Tvorivé dielne –Práca s hlinou 

3/ Muzikoterapia- trampské pesničky 

4/  Záver školského roka – Diskotéka 

 

Júl 

1/ Návšteva dopravného ihriska 

2/ Tvorivé dielne- šperkovanie- výroba šperkov z korálok a nití 

3/ Leto na Zemplínskej šírave- návšteva aquaparku 

4/ Muzikoterapia- letné pesničky pri táboraku 

 

August 

1/  Cestujeme po okolí návšteva parku Nová Zem –Blatná Polianka 

2/  Tvorivé dielne – tvoríme a pracujeme s hlinou 

3/  Letná grilovačka v areáli zariadenia 

4/  Muzikoterapia 

 

September 

1/  Začiatok školského roka – rozprávanie zážitkov z letných prázdnin 

2/  Tvorivé dielne- spracovanie jesenných plodov, príprava ovocných šalátov 

3/  Jarmočné tradície- návšteva jarmočiska, výstava domácich zvierat a jesenných plodov – 

    MSKS -Sobrance 

4/  Muzikoterapia - tradičné zemplínske ľudové piesne 
 

Október 

1/ Deň úcty k starším- beseda  

2/ Šarkaniáda- súťaž vo výrobe šarkanov  

3/ Tvorivé dielne- výroba tekvíc a jesenných plodov, vyrezávanie tekvíc 

4/ Muzikoterapia-  pásmo pre našich seniorov/Návšteva seniorov v Domove Dôchodcov  

   v Sobranciach/ 
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November 

1/  Kultúrne pamiatky  v meste –návšteva gitarového múzea 

2/  Halloween – Súťaž o najkrajšiu tekvicu, výzdoba tekvicových dekorácii a diskotéka 

3/  Tvorivé dielne – príprava na vianočne sviatky- výroba vianočných dekorácii 

4/  Muzikoterapia – nácvik vianočných piesni 

 

December 

1/ Mikuláš opäť medzi nami- kultúrny program a spoločné posedenie  

2/ Tvorivé dielne – zdobenie perníkov 

3/ Muzikoterapia- Vianočná koleda 

4/  Záver roka – posedenie pri jedličke s kultúrnym programom 

 

                  Mimo uvedených aktivít a podujatí sme zabezpečovali  činnosti s uplatňovaním 

muzikoterapie, ergoterapie a dramatoterapie z nasledujúcich oblastí : 

a/ rozumovej výchovy 

b/ výtvarnej a pracovnej výchovy 

c/ hudobnej a relaxačnej výchovy 

d/ pohybovej a športovej činnosti  

e/ zmyslovej výchovy 

f/ sebaobslužných činností    

 

 

Výchovná činnosť v zariadení má cieľ: 

 rozvoj individuálnych schopností a manuálnych zručností každého dieťaťa s 
postihnutím 

 podporu duševného zdravia a nadobudnutie sociálnych zručností s cieľom integrácie 

dieťaťa do prirodzeného prostredia  

 posilniť metódy výchovy, viac sledovať prežívanie dieťaťa, jeho hodnotové systémy, 
motiváciu, city a tvorivosť v zmysle tvorivo-humanistickej výchovy 

 rodovú rovnosť 

 

Zameranie organizácie na pracovnú terapiu a záujmovú činnosť. 
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Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch neziskovej organizácie DOSOS v roku     

2016 

 

 

Príjmy: 

 

Finančný príspevok poskytnutý KSK pre DSS        25 526,38 

Príspevok na prevádzkové náklady CHD z ÚPSVaR                 14 805,30       

Tržby z poskytovania pobytovej služby pre klientov                      567,88 

Tržby za výrobky klientov (Vianočný bazár)   181,40 

Príspevok z podielu zaplatenej dane ( 2 %)                                      700,75 

Finančný dar z nadácie Novosť, Levice                                        1 800,00 

Úroky prijaté z banky:                    0,46 

Rozpúšťanie investičnej dotácie prijatej v roku 2006 

z Fondu sociálneho rozvoja              1 512,72  

Vrátený finančný príspevok KSK za rok 2015                           -      21,71 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Spolu:                     45 073,18 EUR 
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Výdavky: 

 

Materiálové vybavenie:             4 051,20  

Elektrická energia                                                                                   2 100,00 

Voda Aqua                 132,84   

Opravy                   14,75  

Cestovné                                                                                                      43,60 

Náklady na reprezentáciu                            38,20  

Služby                                                                                                     1 248,97 

Mzdové náklady                       29 665,54 

Zákonné sociálne poistenie:              8 330,09 

Zákonné sociálne náklady                                                                          149,88 

Poplatky banke, kolky:                                     207,60 

Úroky vrátené KSK         0,07 

Daň z úrokov v banke         0,02 

Odpisy dlhodobého hmotného majetku:          1 596,66   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Spolu:                                                                                                  47  579,52  EUR  
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Prehľad záväzkov a pohľadávok  k  31. 12. 2016 

 

Záväzky: 

Záväzky z obchodného styku:          22,09 

Záväzky voči zamestnancom:       2 071,80 

Záväzky k inštitúciam sociálneho zabezpečenia    1 030,96 

Daňové záväzky:            270,77 

Záväzky so sociálneho fondu         417,27 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Spolu:                   3 812,89 EUR 

 

 

 

Pohľadávky:  

Pohľadávky                                                                                               0 
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Prehľad majetku za rok 2016 

 

Budova DSS:       31  933,33         

Oprávky – budova DSS           -   16  099,69     

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 Celkom:                                                         15  833,64  EUR 

 

 

 

Pokladňa         648,11          

Bankový účet KSK:     1 893,59          

Bankový účet:      3 506,56 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Spolu:                                                             6  048,26  EUR 
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Ekonomicky oprávnené náklady na klienta za rok 2016 

 

Materiálové vybavenie               452  

Elektrická energia                                                                                     233  

Voda Aqua                 15   

Cestovné                                                                                                       5 

Služby                                                                                                       141 

Mzdové náklady                        3 297 

Zákonné sociálne poistenie:                926 

Tvorba sociálneho fondu                                                                            17 

Poplatky banke, kolky:                                      23 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Spolu:                                                                                                    5 109,00  EUR  

 

 

 

Na základe Zákona o neziskových organizáciach č. 213/1997 Z. z. § 33 nemáme povinnosť 

overovať ročnú účtovnú závierku auditorom. 
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III.  Ciele a aktivity organizácie na rok 2017 

 
Január 

1/ Otvorenie nového roka - spoločné novoročné vinše a priania 

2/ Ergoterapia – Spracovanie látkového materiálu 

3/ Muzikoterapia -  zoznámenie sa s novými hudobnými nástrojmi 

 

Február 

1/ Zimná krajina – spoločná zimná guľovačka 

2/ Fašiangové hodovanie –Karneval 

3/ Muzikoterapia- Fašiangové pásmo ľudových piesni 

4/ Ergoterapia – zhotovenie masiek a Valentínok 

 

Marec 

1/Medzinárodný deň divadla pre deti a mládež – návšteva divadla 

2/ Ergoterapia  -   Výroba bábkových maňušok, dekorácie pre ženy, veľkonočné voskové   

    dekorácie 

3/ Muzikoterpia – nácvik pesničiek s divadelným prevedením 

4/ Svetový deň modlidby  - návšteva okolitých kostolov 

 

Apríl 

1/ Svetový deň zdravia – beseda s lekárom /prevencia vzniku civilizačných ochorení, zdravá   

    životospráva-základ fungovania ľudského organizmu/ 

2/ Deň zeme – účasť na regionálnych lesníckych dní v Sobranciach  

3/  Ergoterapia – práca s hlinou, úprava vonkajších priestorov v areáli zariadenia 

4/  Muzikoterapia – ľudové piesne  

 

Máj 

1/ Majáles – 3.ročník spoločensko – kultúrnej akcie 

2/ Deň Matiek –pásmo pre mamičky 

3/ Ergoterapia – dekoračný vankúšik pre mamičku  

4/ Muzikoterapia – pesničky pre naše mamičky 

 

Jún 

1/ SOS – deň – prehliadka  SOS techniky – Sobrance 

2/ MDD – športový deň 

3/ Ergoterapia – rozvoj jemnej motoriky navliekanim, šitím  korálok 

4/ Muzikoterapia – spev a rytmizácia pesničiek pomocou hudobných nástrojov 

 

Júl 

1/ Botanická záhrada – návšteva Botanickej záhrady Košice 

2 /Dopravné ihrisko – správanie sa na cestách  

3/ Ergoterapia – ručné práce 

4/ Muzikoterapia – veselé letné pesničky pri táboráku 

 

August 

1/ Letná grilovačka- Lesná pedagogika v prírode 

2/ Agrokomplex -  Nitra /cestujeme a spoznávame Slovensko/ 

3/ Ergoterapia – spracovanie letného ovocia- príprava sladkého koláčika 

4/ Muzikoterapia – spievame len tak pre potešenie 
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September 

1/ Letné spomienky – zážitky z letných prázdnin 

2/ Sobranský jarmok  - návšteva jarmočiska a vystúpenie na jarmoku 

3/ Ergoterapia – jesenné plody na tanieri 

4/ Muzikoterapia – Zemplín -plný ľudových zvykov a piesní 

 

Október 

1/ Medzinárodný deň starších ľudí – spevom si uctíme našich starkých v zariadení DSS-  

    Sobrance 

2/ Ako lieta šarkan – súťaž vlietaní šarkanov 

3/ Ergoterapia -  jesenné plody súčasť  našej jesennej dekorácie 

4/ Muzikoterapia – spev lieči a hudba ukľudňuje 

 

November 

1/ Deň slobody a medzinárodný deň proti fašizmu – poklona padlým hrdinom pri pamätníku 

2/ Ergoterapia – najkrajšie  tekvice z našej záhrady  

3/ Muzikoterapia – nácvik pesničiek s vianočnou tematikou 

4/ Lesná pedagogika – príroda v zime 

 

December 

1/ Mikuláš –kultúrny program s Mikulášom a anjelom 

2/ Ergoterapia – príprava darčekov pre blízkych na Vianoce 

3/ Muzikoterapia – Rolničky už zvonia –už sú zasa  Vianoce /Vianočné pásmo  piesní     

    a kolied/ 

4/ Kapustnica – ukončenie roka 

 

          Aktivity a činnosti sa budú v priebehu roka uskutočňovať podľa plánu práce, schopnosti  

klientov a finančných možnosti zariadenia na rozvoj klientov v oblasti rozumovej, výtvarnej, 

pracovnej, pohybovej, zmyslovej výchovy a sebaobslužných činností. Tento plán sa môže 

v priebehu roka meniť podľa aktuálnych potrieb a ponúk. 

 

Hlavné rizika, ktoré môžu ovplyvniť činnosť organizácie. Naša organizácia nepredpokladá  

vznik rizík, ktoré by mali vplyv na činnosť organizácie. 

IV. Uzavreté partnerstvá 
 

Partnerskou organizáciou je DOZA, výrobné družstvo, ktoré poskytuje pre neziskovú 

organizáciu DOSOS  ekonomické a prevádzkové služby.                                           

Poradenskú činnosť nám poskytuje aj COOP  PRODUKT  SLOVENSKO v Bratislave. 

 

POSKYTOVANIE  SOCIÁLNYCH  SLUŽIEB J E 

SPOLUFINANCOVANÉ  KOŠICKÝM  SAMOSPRÁVNYM  KRAJOM. 
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