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I.

DOSOS, n. o.

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 2019 pracovali orgány DOSOS, n. o. v tomto zložení:
Riaditeľ:
Bc. Dobiašová Eva
Správna rada: Paedr. Kaššajová Lívia
Červeňáková Mária
Dobiaš Štefan
Dozorná rada: Ing. Kaššaj Martin
Kaššajová Marta
Hreňková Jana
Organizačná štruktúra DOSOS, n. o.:
Riaditeľ –sociálny pracovník
Asistent sociálnej práce
Asistent sociálnej práce
Asistent sociálnej práce
Administratívny pracovník
Upratovačka
Muzikoterapeut
Muzikoterapeut
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Kvalifikačná štruktúra zamestnancov:
Riaditeľ- sociálny pracovník: Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied
(denný úväzok 2 hod.)
Asistent sociálnej práce: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
v Bratislave, študijný program sociálna práca (denný úväzok 8 hodín)
Asistent sociálnej práce: Stredná odborná škola v Sečovciach, študijný odbor sociálnoprávna činnosť (denný úväzok 7 hodín)
Asistent sociálnej práce: Stredná odborná škola v Sečovciach, študijný odbor sociálnoprávna činnosť (denný úväzok 7 hodín)
Administratívny pracovník: Stredná ekonomická škola (denný úväzok 1 hodina)
Upratovačka: Stredné odborné učilište (denný úväzok 6 hodín)
Muzikoterapeut: Prešovská univerzita v Prešove, odbor učiteľstvo estetiky a hudobného
umenia ( dohoda o pracovnej činnosti)
Muzikoterapeut: Konzervatórium v Košiciach, výučba hry na akordeón a hudobnej výchovy
( dohoda o pracovnej činnosti)

II.

Činnosť DOSOS, n. o.

Nezisková organizácia DOSOS uzatvorila dňa 28. 1. 2019 zmluvu s Ministerstvom
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o poskytnutí finančného príspevku na
poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc
inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek podľa § 78a zákona č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov na
rozpočtový rok 2019.
Dňa 7. 2. 2019 ( dodatok 4. 4. 2019) sme uzatvorili 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. 2019 do 31. 12. 2019
v domove sociálnych služieb pre 7 fyzických osôb.
Domov sociálnych služieb navštevovalo 13 prijímateľov sociálnej služby.
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Aktivity domova sociálnych služieb a rehabilitačného strediska v roku 2019:
Január
1/ Vítame Nový rok – otvorenie nového roka 2019
2/Egroterapia – novoročné želania pre najbližších
3/ Muzikoterapia –
4/ Svetelná terapia – nedostatok svetla –vplyv na ľudský organizmus
Február
1/ Zima v lese – beseda s lesným pedagógom
2/ Karneval – fašiangy
3/ Ergoterapia - príprava fašiangových masiek a výzdoba zariadenia
4/Muzikoterapia – fašiangové pásmo
Marec
1/ Medzinárodný deň divadla – návšteva Divadla
2/ Svetový deň modlidby – návšteva miestneho kostola spojená s liturgiou
3/ svetelná terapia – terapia na psychické a fyzické uvoľnenie
4/Medzinárodný deň žien – uctime si ženy v našom zariadení
Apríl
1/Lesnícke dni – návšteva náučného chodníka –Sobranecké kúpele
2/ Zdravie – základ správneho fungovania organizmu /beseda/
3/Ergoterapia - rozvoj jemnej motoriky – práca s hlinou ,plastelínou a inou tvárnou hmotou
4/ Muzikoterapia - spev, rytmizácia
Máj
1/ Majáles – 5 ročník majálesu
2/Medzinárodny deň Hasičov – Návšteva Hasičskej zbrojnice
3/Ergoterapia – výroba darčeka pre mamičky
4/Muzikoterapia – pesničky pre naše mamičky
Jún
1/MDD –športový deň v prírode
2/ SOS – prehliadka techniky záchranárov, polície , vojska
3/ Ergoterapia – spracovanie rôznych materiálov
4/ Muzikoterapia –svetový deň hudby
5/ Sobranské dobroty – účasť na folklórnom festivale
Júl
1/ Dopravné ihrisko – kardiotréning a účasť na cestnej prémávke
2/ Príroda v lete a v botanickej záhrade – návšteva botanickej záhrady
3/Ergoterapia – práca v kuchyni /príprava letného koláča/
4/Muzikoterapia – spev a hudba v izbe snoezelen
August
1/ Lesná pedagogika - spojená s grilovačkou a arteterpiou/ kreslíme v prírode/
2/ Prechádzky v okolí Sobraniec
3/ Ergoterapia – spracovanie plodov nášho dvora
4/ Muzikoterapia - spievame pre potešenie
September
1/Medzinárodny deň mládeže 2/ Sobranský jarmok – jarmočné tradície a ulička remesiel
3/ Ergoterapia - výroba jesennej dekorácie z nazbieraných plodov
4/ Muzikoterapia - svetlo a hudba -/ vplyv na naše zmysly a celkový stav /
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Október
1/ Úcta k starším
2/ Súťaž vo výrobe a lietaní Šarkanov
3/ Ergoterapia – Jablká a ich spracovanie
4/ Muzikoterapia – spev a dramatizácia
November
1/Deň boja proti fašizmu –poklona padlým hrdinom pri pamätníku
2/Dušičky – návšteva cintorína Sobrance a zapálenie sviečky pre zomrelé duše
3/Ergoterapia - výroba dekoračných predmetov
4/ Muzikoterapia –
December
1/ Vianočný bazár – predajná akcia našich výrobkov
2/ Mikuláš –
3/ Ergoterapia – zdobíme zariadenie na Vianoce
4/ Muzikoterpia – vianočné pásmo
5/ Svetelná terapia - relax a zmyslové povzbudenie
6/ Ukončenie roka – spoločná kapustnica

Mimo uvedených aktivít a podujatí sme zabezpečovali činnosti s uplatňovaním
muzikoterapie, ergoterapie, 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
2019
Príjmy:
Finančný príspevok poskytnutý KSK pre DSS

25 040,16

Finančný príspevok z MPSVaR

28 416,00

Dotácia KSK projekt

4 140,00

Tržby z poskytovania pobytovej služby pre klientov

681,50

Tržby za výrobky klientov (Vianočný bazár)

175,00

Príspevok z podielu zaplatenej dane ( 2 %)

2 542,12

Príspevok od mesta Sobrance

1 000,00

Dar – Nadácia NOVOSŤ

1 000,00

Dar – Technoplast v. d.

200,00

Rozpúšťanie investičnej dotácie prijatej v roku 2006
z Fondu sociálneho rozvoja

1 512,72

Vrátený finančný príspevok KSK za rok 2018

-

Vrátený nevyčerpaný príspevok Ministerstvu financií SR

- 2 582,31

797,25

----------------------------------------------------------------------------------------------------Spolu:

61 327,94 EUR
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Výdavky:

Materiálové vybavenie:

13 294,04

Elektrická energia

2 100,00

Voda Aqua

282,00

Opravy

577,48

Cestovné

466,79

Náklady na reprezentáciu

161,10

Služby

2 700,87

Mzdové náklady

34 650,87

Zákonné sociálne poistenie:

11 678,25

Zákonné sociálne náklady

1 053,77

Poplatky banke, kolky:

137,67

Odpisy dlhodobého hmotného majetku:

1 596,66

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Spolu:

68 699,50 EUR
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Prehľad záväzkov a pohľadávok k 31. 12. 2019

Záväzky:
Záväzky voči zamestnancom

2 193,74

Záväzky k inštituciam sociálneho zabezpečenia

1 293,45

Daňové záväzky

206,69

Záväzky z obchodného styku

29,70

Záväzky so sociálneho fondu

877,28

------------------------------------------------------------------------------------------------Spolu:

4 600,86 EUR

Pohľadávky:
Pohľadávky

0
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Prehľad majetku za rok 2019

Budova DSS:
Oprávky – budova DSS

31 933,33
- 20 889,67

----------------------------------------------------------------------------------------Celkom:

11 043,66 EUR

Pokladňa

1 148,77

Bankový účet KSK:

3 693,84

Bankový účet:

19 990,14

----------------------------------------------------------------------------------------Spolu:

24 832,75 EUR
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Ekonomicky oprávnené náklady na klienta za rok 2019

Materiálové vybavenie

1 023

Elektrická energia

162

Voda Aqua

22

Cestovné

36

Náklady na reprezentáciu

12

Služby

208

Mzdové náklady

2 666

Zákonné sociálne poistenie:

898

Zákonné sociálne náklady:

81

Poplatky banke, kolky:

11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Spolu:

5 119 EUR

Na základe Zákona o neziskových organizáciach č. 213/1997 Z. z. § 33 nemáme povinnosť
overovať ročnú účtovnú závierku auditorom.
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Ciele a aktivity organizácie na rok 2020

Január
1. Novoročné uvítanie roka 2020 – Vinšovačky z nášho regionu
2. Muzikoterapia – najkrajšie piesne roka 2019- práca s internetom
3. Ergoterapia – práca s vlneným materiálom, viazanie vlny- tzv. makrame
4. Snoezelen – vlastná predstavivosť- /cestujeme v predstavách, čo by som urobil, keby….. /
Február
1. Valentínsky karneval – dnes som niekto iný, dnes to nie som ja / Karnevalové tradície v
našom zariadení/
2. Ergoterapia – výroba fašiangové dobroty
3. Muzikoterapia – fašiangové zvyky kedysi a dnes
4. Snoezelen – stimulácia podnetom - /vyvolanie reakcie na daný podnet/
Marec
1. Svetový deň divadla- divadelne predstavenie
2. Ergoterapia – výroba maňušiek, príprava kvetinových debničiek
3. Muzikoterapia – hudba v našom živote / beseda s hudobníkom/
4. Snoezelen – využitie multifunkčnej miestnosti na rozvoj zmyslov
5. Biblioterapia – čítanie kníh, časopisov / najobľúbenejšia kniha v mojom živote/
Apríl
1. Deň zeme – Skrášľovanie okolia nášho zariadenia, zasaď strom- zachrániš les./ Lesná
pedagogika, Regionálne lesnícke dni/
2. Ergoterapia – výroba veľkonočných dekorácii
3. Muzikoterapia – veľkonočné tradície
4. Snoezelen – relaxačné uvoľňovacie techniky
Máj
1. Majáles – stretnutie s priateľmi a rodičmi pri májových tradíciach – spolupráca s mestom
/6. ročník/
2. Ergotarapia – výroba dekorácii na majáles
3. Muzikoterapia – piesne s májovou tematikou
4. Snozelen – uvoľnenie a naťahovanie svalstva a relaxačné techniky, splynutie tela s hudboutanec
Jún
1. Športové dni – spolupráca s dopravným ihriskom Onder Sobrance
2. Muzikoterapia – rytmizacia, spev ľudových piesní
3. Snoezelen – zraková stimulácia svetelnou terapiou
4. Ergoterapia – kvetinové variácie – aranžovanie kvetín
Júl
1. Medzinárodný deň priateľstva – priateľstvo medzi nami – Spoločná opekačka v obore
Karná spojená s lesnou pedagogikou / Stretnutie s rodičmi/
2. Ergoterapia – zvládanie zručnosti v kuchyni – pirohy
3. Muzikoterapia – trampské pesničky v prírode
4. Snoezelen – Hmatová zručnosť
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August
1. Letná prechádzka Sobranské kúpele
2. Agrokomplex Nitra – Naša prezentácia zručnosti a hlasového prejavu na agrokomplexe
3. Muzikoterapia – východniarske ľudové piesne
4. Ergoterapia – letné chuťovky z našej záhrady na tanieri
5. Snoezelen – relax v multifunkčnej miestnosti
September
1. Barlička nádeje – 2 ročník stretnutia prijímateľov DSS / vzdelávaco – preventívny deň/
2. Návšteva Múzea – Michalovce
3. Ergoterapia – práca s prírodnými materiálmi
4. Muzikoterapia – zvuky okolo nás a v hudbe
5. Snoezelen – podpora pamäte- rozvoj slovnej zásoby
Október
1. V spojení s vetrom – vypúšťanie šarkanov a pohybové aktivity na ihrisku
2. Muzikoterapia – hudba na zamyslenie- počúvanie vážnej hudby
3. Ergoterapia – vyrezávanie a zdobenie tekvíc
4. Snoezelen – farby našimi očami a vplyv na naše pocity
November
1. Osveta zdravia – beseda so zdravotníkmi / SZŠ- Michalovce
2. Ergoterapia – rozvoj zručnosti- výroba dekorácii
3. Muzikoterapia – hudba v našom živote
4. Snoezelen – masáž a uvoľnenie v rytme hudby a jogy
December
1. Advent v zariadení – Mikuláške prekvapenie, Stretnutie s rodičmi- predvianočná pohoda
2. Muzikoterapia – vianočné piesne a koledy
3. Ergoterapia – vianočné všeličo na predaj a výzdobu nášho zariadenia, výroba darčekov pre
rodičov
4. Snoezelen – vianočné fantazírovanie / čo by som si prial, keby som mal jedno želanie

Okrem spomínaných činnosti sa budeme v zariadení zúčastňovať aktivít podľa ponúk a
možnosti zariadenia samotných prijímateľov zariadenia v možnej spolupráci so štátnymi a
neštátnymi organizáciami s cieľom rozvoja a socializácie prijímateľov vo všetkých oblastiach.
Naše zariadenie je otvorené novým možnostiam a výzvam, spracovaním projektov na
zdokonalenie, dovybavenie technických, materiálových, vzdelávacích, poznávacích,
rehabilitačných a rekondičných možnosti zariadenia na zlepšenie rozvojových zručnosti a
schopnosti prijímateľov.

Hlavné rizika, ktoré môžu ovplyvniť činnosť organizácie. Naša organizácia nepredpokladá
vznik rizík, ktoré by mali vplyv na činnosť organizácie.
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IV. Uzavreté partnerstvá
POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB J E
SPOLUFINANCOVANÉ KOŠICKÝM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM
A MINISTERSTVOM PRÁCE SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR
Partnerskou organizáciou je DOZA, výrobné družstvo, ktoré poskytuje pre neziskovú
organizáciu DOSOS ekonomické a prevádzkové služby.
Poradenskú činnosť nám poskytuje COOP PRODUKT SLOVENSKO v Bratislave.
Košický samosprávny kraj nám nad rámec zmluvy poskytol dotáciu na podporu rozvoja
sociálnych služieb v kraji, ktorú sme požili na úhradu energií, miezd a odvodov a na nákup
spotrebného materiálu.
Finančnú pomoc nám poskytlo Mesto Sobrance.
Nadácia NOVOSŤ - Levice nám poskytla dar, ktorý sme použili na podporu vzdelávania,
rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt.
Výrobné družstvo Technoplast - Topoľčany nám poskytlo dar, ktorý sme použili na nákup
materiálového vybavenia pre prijímateľov sociálnych služieb.
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