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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:
056/6521058
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 2021 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
Pracovný terapeut
Administratívny pracovník
Upratovačka
Muzikoterapeut
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Kvalifikačná štruktúra zamestnancov:
Riaditeľ- sociálny pracovník: Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, študijný odbor
majster odbornej výchovy; Stredná ekonomická škola v Košiciach, študijný odbor
sociálnoprávna starostlivosť, odbor správny (denný úväzok 6 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)
Pracovný terapeut: Stredné odborné učilište spoločenského stravovania v Humennom,
učebný odbor servírka (denný úväzok 8 hodín)
Administratívny pracovník: Stredná ekonomická škola (denný úväzok 1 hodina)
Upratovačka: Katolícka univerzita v Ružomberku (denný úväzok 8 hodín)
Muzikoterapeut: Konzervatórium v Košiciach, výučba hry na akordeón a hudobnej výchovy
( dohoda o pracovnej činnosti 1,5 hodiny týždenne)

II.

Činnosť DOSOS, n. o.

Nezisková organizácia DOSOS uzatvorila dňa 05. 02. 2021 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 2021.
Dňa 21. 1. 2021 (dodatok 13. 4. 2021) 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. 2021 do 31. 12. 2021
v domove sociálnych služieb pre 7 fyzických osôb.
Domov sociálnych služieb navštevovalo 14 prijímateľov sociálnej služby.
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Aktivity domova sociálnych služieb v roku 2021
Január
1. Nový Rok 2021- spoločné vítanie roka, vinšujeme si – najkrajšie vinše /práca s internetomrozhovor/
2. Muzikoterapia – počúvanie piesni z youtube
3. Ergoterapia – rozvoj zručnosti formou vystrihovačiek z papiera
4. Snoezelen- podpora zmyslov a odbúranie stresu z pandémie formou rozhovoru,
relaxačných cvičení a relaxačnej hudby zameranej na uvoľnenie.
Február
1. Fašiangy- tradície z nášho regiónu- karneval/ dnes som niekto iný/
2. Ergoterapia- fašiangové jedla -fánky, čeregy, pagáče
3. Muzikoterapia – plesová sezóna – plesáme na hudbu z youtube
4. Snoezelen – stimulácia podnetom
Marec
1. Marec mesiac knihy a svetový deň divadla- výber rozprávky a nácvik divadelného
predstavenia
2. Ergoterapia – výroba maňušiek, a divadelných rob
3. Muzikoterapia – spev a počúvanie ľudových piesní
4. Snoezelen – stimulácia reflexov – použitie relaxačného chodníka
Apríl
1. Mesiac Lesov – lesná pedagogika
2. Ergoterapia- podpora zručnosti spracovanie drevenej preglejky- výroba veľkonočnej
dekorácie
3. Muzikoterapia – piesne s katolíckou tematikou a veľkonočnými tradíciami
4. Snoezelen – uvoľňovacie techniky spojené s jogou
Máj
1. Májová veselica – tradičný Majáles kultúrno spoločenská akcia v spolupráci s mestom a
organizáciami nášho regiónu.
2.Ergoterapia – dekorácie z látky
3. Snoezelen- práca s so svetlom v bublinkovom valci– zraková stimulácia
4. Muzikoterapia – spev lieči- najobľúbenejšia pesnička, najoblubenejší spevák, speváčka,
hudobná skupina a pod.
JÚN
1.Leto na ihrisku – pohybové aktivity na dopravnom ihrisku
2. Muzikoterapia – trampské , táborové piesne
3. Ergoterapia – kvety v našom okolí - pestujeme okrasné kvetiny
4. Snoezelen – motivácia formou príbehov
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JÚL
1. Spoločný deň priateľstva – stretnutie priateľov v prírode
-lesná pedagogika – Karna
2. Ergoterapia – čarovanie s prírodným materiálom nazbieraným v lese- zvonkohra zo
slimáčich ulít, kamienkov, šišiek a pod./3. Muzikoterapia – stretnutie s muzikantmi nášho
regiónu
4. Snezelen – hmatové zručnosti
AUGUST
1. Leto v prírode – plánovaná prechádzka Sobranecké kúpele – spojená s lesnou pedagogikou
2. Muzikoterapia – spievame pre potešenie a radosť
3. Ergoterapia – kuchtime dobroty – spracovanie ovocia a zeleninky z našej záhradky -/ letné
šaláty/
4.Snoezelen – podpora reflexov v multifunkčnej miestnosti
SEPTEMBER
1. Barlička nádeje – vzdelávaco – preventívny deň/ stretnutie prijímateľov DSS
2. Ergoterapia - rozvoj zručnosti spracovaním materiálu rôzneho druhu
3. Muzikoterapia – spev a pohyb v rytme hudby
4. Snoezelen – čuchová stimulácia -inhalácia vône
OKTÓBER
1. Poznávame región a históriu – návšteva MÚZEA Michalovce- TREBIŠOV
2. Ergoterapia – tekvice na tanieri a v okne/ spracovanie dužiny z vyrezanej tekvice a výroba
helovinskej tekvice vyrezávaním
3. Muzikoterapia – rytmizácia a spev
4. Snoezelen – uvoľňovacie a relaxačné techniky
NOVEMBER
1. Spomienka na našich zosnulých zapálením sviece – návšteva cintorína
2. Ergoterapia – výroba dekorácii na cintorín z prírodných materiálov/ listy, plody, šišky/
3. Muzikoterapia – spev lieči – spevom zlepšujeme náladu v pochmúrnom počasí
4. Snoezelen – masáž a podpora reflexov
DECEMBER
1. Decembrové aktivity- Mikuláš,Predvianočná pohoda- spoločné stretnutie
2. Muzikoterapia – Spev vianočných piesní a koledy
3. Ergoterapia- darčekománia- výroba darčekov pre našich blízkych
4. Snoezelen – Motivácia a rozhovory na tému vianočné tradície a spomienky z detstva
4. Snoezelen – vlastná predstavivosť- /cestujeme v predstavách, čo by som urobil, keby….. /
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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
Aktivity a činnosti sme v priebehu roka museli meniť a dopĺňať podľa aktuálneho stavu
v súvislosti s ochorením COVID-19.
V súvislosti s Nariadením Vlády SR č. 116/2020 Z.z. o niektorých opatreniach v oblasti
sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
sme prijímateľom sociálnej služby, na ich vlastnú žiadosť, poskytovali aj služby
v prirodzenom prostredí prijímateľa.
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
2021
Príjmy:
Finančný príspevok poskytnutý KSK pre DSS

14 101,80

Finančný príspevok z MPSVaR

34 356,00

Príspevok MPSVaR – na odmeny pre sociálnych prac.

4 201,30

Tržby z poskytovania pobytovej služby pre klientov

443,50

Príspevok z podielu zaplatenej dane ( 2 %)

1 891,04

Príspevok z ÚPSVaR

545,53

Dar – Nadácia NOVOSŤ

1 200,00

Rozpúšťanie investičnej dotácie prijatej v roku 2006
z Fondu sociálneho rozvoja

1 512,72

Vrátený finančný príspevok KSK za rok 2020

-

799,78

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

57 452,11 EUR
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Výdavky:

Materiálové vybavenie:

2 434,69

Elektrická energia

1 357,16

Voda Aqua

24,00

Opravy

77,01

Cestovné

18,90

Náklady na reprezentáciu

5,22

Služby

2 363,39

Mzdové náklady

45 879,42

Zákonné sociálne poistenie:

14 795,61

Zákonné sociálne náklady

1 055,20

Poplatky banke, kolky:

219,60

Odpisy dlhodobého hmotného majetku:

1 596,66

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

69 826,86 EUR
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Prehľad záväzkov a pohľadávok k 31. 12. 2021

Záväzky:
Záväzky voči zamestnancom

4 130,89

Záväzky k inštitúciám sociálneho zabezpečenia

2 411,18

Daňové záväzky

497,49

Záväzky z obchodného styku

121,60

Záväzky zo sociálneho fondu

1 164,91

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

10 504,99 EUR

Pohľadávky:
Pohľadávky

0
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Prehľad majetku za rok 2021

Budova DSS:
Oprávky – budova DSS

31 933,33
- 24 082,99

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

7 850,34 EUR

Pokladňa

754,14

Bankový účet KSK:
Bankový účet:

3 494,09
16 619,97

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

20 868,20 EUR
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Ekonomicky oprávnené náklady na klienta za rok 2021

Materiálové vybavenie

187,28

Elektrická energia

104,40

Voda Aqua

2,00

Opravy

5,90

Cestovné

1,45

Náklady na reprezentáciu

0,40

Služby

181,80

Mzdové náklady

3 642,76

Zákonné sociálne poistenie:

1 146,00

Zákonné sociálne náklady:

81,16

Poplatky banke, kolky:

17,00

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

5 370,15 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 2022

Január
1. Nový Rok 2022- spoločné vítanie roka ,vinšujeme si – najkrajšie vinše /práca s internetomrozhovor/
2. Muzikoterapia – počúvanie piesni z youtube
3. Ergoterapia – rozvoj zručnosti formou vystrihovačiek z papiera
4. Snoezelen – stimulácia podnetom
Február
1. Fašiangy- tradície z nášho regiónu- karneval/ dnes som niekto iný/
2. Ergoterapia- fašiangové jedla -fánky, čeregy, pagáče
3. Muzikoterapia – plesová sezóna – plesáme na hudbu z youtube
4. Snoezelen- podpora zmyslov a odbúranie stresu z pandémie formou rozhovoru,
relaxačných cvičení a relaxačnej hudby zameranej na uvoľnenie.
Marec
1. Marec mesiac knihy a svetový deň divadla- výber rozprávky, divadielko
2. Ergoterapia – výroba maňušiek na divadielko
3. Muzikoterapia – spev a počúvanie ľudových piesní
4. Snoezelen – stimulácia reflexov – použitie relaxačného chodníka
Apríl
1. Mesiac Lesov – lesná pedagogika
2. Ergoterapia- podpora zručnosti spracovanie drevenej preglejky- výroba veľkonočnej
dekorácie
3. Muzikoterapia – piesne s katolíckou tematikou a veľkonočnými tradíciami
4. Snoezelen - práca s so svetlom v bublinkovom valci– zraková stimulácia
Máj
1. Májová veselica – tradičný Majáles kultúrno spoločenská akcia v spolupráci s mestom a
organizáciami nášho regiónu.
2. Ergoterapia – dekorácie z látky
3. Snoezelen – uvoľňovacie techniky spojené s jogou
4. Muzikoterapia – spev lieči- najobľúbenejšia pesnička, najobľúbenejší spevák, speváčka,
hudobná skupina a pod.
JÚN
1. Leto na ihrisku – pohybové aktivity na dopravnom ihrisku
2. Muzikoterapia – trampské , táborové piesne
3. Ergoterapia – kvety v našom okolí - pestujeme okrasné kvetiny
4. Snoezelen – hmatové zručnosti
JÚL
1. Spoločný deň priateľstva – stretnutie priateľov v prírode - lesná pedagogika – Karna
2. Ergoterapia – čarovanie s prírodným materiálom nazbieraným v lese- zvonkohra zo
slimačích ulít, kamienkov, šišiek a pod./
3. Muzikoterapia – stretnutie s muzikantmi nášho regiónu
4. Snezelen – motivácia formou príbehu
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AUGUST
1. Leto v prírode – plánovaná prechádzka Sobranecké kúpele – spojená s lesnou pedagogikou
2. Muzikoterapia – spievame pre potešenie a radosť
3. Ergoterapia – kuchtime dobroty – spracovanie ovocia a zeleniny z našej záhradky -/ letné
šaláty/
4. Snoezelen – čuchová stimulácia - inhalácia vône
SEPTEMBER
1. Barlička nádeje – vzdelávaco – preventívny deň/ stretnutie prijímateľov DSS
2. Ergoterapia - rozvoj zručnosti spracovaním materiálu rôzneho druhu
3. Muzikoterapia – spev a pohyb v rytme hudby
4. Snoezelen – podpora reflexov v multifunkčnej miestnosti
OKTÓBER
1. Poznávame región a históriu – návšteva kultúrnych pamiatok
2. Ergoterapia – tekvice na tanieri a v okne/ spracovanie dužiny z vyrezanej tekvice a výroba
haloweenskej tekvice vyrezávaním
3. Muzikoterapia – rytmizácia na pieseň s pravidlami, spev
4. Snoezelen – uvoľňovacie a relaxačné techniky
NOVEMBER
1. Spomienka na našich zosnulých zapálením sviece – návšteva cintorína
2. Ergoterapia – výroba dekorácii na cintorín z prírodných materiálov/ listy, plody,šišky/
3. Muzikoterapia – spev lieči – spevom zlepšujeme náladu v pochmúrnom počasí
4. Snoezelen – masáž a podpora reflexov
DECEMBER
1. Decembrové aktivity- Mikuláš, Predvianočná pohoda- spoločné stretnutie
2. Muzikoterapia – Spev vianočných piesní a koledy
3. Ergoterapia- darčekománia- výroba darčekov pre našich blízkych
4. Snoezelen – Motivácia a rozhovory na tému vianočné tradície a spomienky z detstva

Plánované aktivity a činnosti sa budú v priebehu roka meniť a dopĺňať podľa aktuálneho
stavu a stavu proti pandemických opatrení a finančných možností zariadenia. Ak to
situácia umožní budeme spolupracovať so štátnymi a neštátnymi zariadeniami, budeme
sa zúčastňovať a podieľať na aktivitách rôzneho charakteru, podľa možností a schopností
prijímateľov, s cieľom podpory a rozvoja schopnosti socializácie prijímateľov vo
všetkých oblastiach.
Tento plán je možné kedykoľvek meniť a dopĺňať podľa aktuálnych ponúk a finančného
krytia zariadenia.
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Plánované aktivity a činnosti sa budú v priebehu roka meniť a dopĺňať podľa aktuálneho
stavu a stavu proti pandemických opatrení. Ak bude umožnená spolupráca so štátnymi a
neštátnymi zariadeniami vzhľadom k momentálnym núdzovým opatreniam sa budeme
zúčastňovať a podieľať na účasti aktivít rôzneho charakteru podľa možnosti a schopnosti
prijímateľov s cieľom podpory a rozvoja schopnosti socializácie prijímateľov vo všetkých
oblastiach. Sme otvorení novým možnostiam a výzvam na zdokonaľovanie , dovybavenie
zariadenia technickými, materiálovými, vzdelávacími , poznávacími, rehabilitačnými a
rekondičnými možnosťami na zlepšenie zručnosti a schopnosti prijímateľov.

Hlavné rizika, ktoré môžu ovplyvniť činnosť organizácie. Naša organizácia nepredpokladá
vznik rizík, ktoré by mali vplyv na činnosť organizácie.

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.
Nadácia NOVOSŤ - Levice nám poskytla dar, ktorý sme použili na podporu vzdelávania,
rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt.
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