Výročná správa
neziskovej organizácie SAMARITÁN, n.o. za rok 2011.
Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu
založenia neziskovej organizácie.
Nezisková organizácia SAMARITÁN bola zaregistrovaná na Krajskom úrade v Žiline dňa
23.11.1999, so sídlom Eštovova 21, Martin.
Hlavným poslaním organizácie je poskytovanie všeobecne prospešných služieb, a to:
opatrovateľská služba v domácom prostredí občana, prepravná služba v rámci sociálnych služieb
a doplnkové vzdelávanie detí a mládeže vrátane organizovania telesnej výchovy a športu pre deti
a mládež. V spolupráci s mestom Martin a obcami Dolného Turca poskytla organizácia opatrovateľskú
službu v celkovom rozsahu 23 528 hodín 42 klientom a sociálno-prepravnou službou bolo v roku 2011
prepravených celkovo 377 občanov. Realizovala dve celodňové školenia pre svojich zamestnancov,
ktoré viedla Rada pre poradenstvo v sociálnej práci. V rámci doplnkového vzdelávania detí a mládeže
vrátane organizovania telesnej výchovy a športu pre deti a mládež spoluorganizovala cez prázdniny
dvojtýždňový skautský tábor a v novembri karneval pre 150 detí. Z dôvodu udržania kvalitných
sociálnych služieb organizácia rozvíjala vlastnú podnikateľskú činnosť v oblasti prepravy osôb. Celkovo
sa v roku 2011 najazdilo takmer 160 000 kilometrov bez vážnejšej nehody. Kolesom šťastia a pomoci
cez Mountfield vyhrala organizácia automobil Volvo V 70, ktoré predala. Spoločnými výletmi
zamestnancov a rodinných príslušníkov na Šútovský vodopád a Oravskú priehradu tak upevňovala
vzájomné medziľudské vzťahy. Aj v neľahkom roku 2011 sme sa snažili pomáhať a robiť dobre.
Štatistika za opatrovateľskú službu
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Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých
Ročná účtovná závierka bola vypracovaná podľa zákona o účtovníctve a v súlade so zákonom
číslo 213/1997 Z.z.. V priloženej prílohe predkladáme výkaz „Súvaha a výkaz ziskov a strát“.
Základné údaje z ročnej účtovnej závierky v EUR:
1.
2.
3.
4.

AKTÍVA
Stav investičného majetku
Oprávky
Pohľadávky
Finančný majetok – peniaze, ceniny
Prechodné aktíva

AKTÍVA SPOLU:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

148 835
121 058
29 896
47 277
2 495

107 445

PASÍVA
Základné imanie
Fondy
Nerozdelený zisk z minulých rokov
Hospodársky výsledok za rok 2011 - zisk
Záväzky z toho
Krátkodobé rezervy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Výnosy budúcich období

PASÍVA SPOLU:

498
4 454
42 615
25 988
33 782
4 748
805
28 229
108

107 445

Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie
Efektívnym využívaním finančných prostriedkov má spoločnosť vysporiadané všetky záväzky
voči dodávateľom, sociálnym a zdravotným inštitúciám a daňovému úradu.

Zmeny a zloženie orgánov neziskovej organizácie ku ktorým došlo v priebehu roka
V priebehu roku 2011 nedošlo k zmenám v zložení orgánov neziskovej organizácie.
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Nezisková organizácia SAMARITÁN pomáha už 12. rok
Od januára 2000 začala v Martine pôsobiť naša nezisková organizácia poskytujúca opatrovateľskú službu
(ďalej OS) pre starých a chorých občanov. Za jedenásť rokov svojej existencie pomohli opatrovateľky nielen
týmto občanom, ale aj ich rodinným príslušníkom – tým, že im pomohli pokryť časovú náročnosť
starostlivosti o blízkych, najmä pri ťažko chorých rodičoch, manželoch a manželkách, či iných príbuzných.
Dôvodom vzniku OS a aj samotnej neziskovej organizácie SAMARITÁN bola túžba pomáhať a skvalitniť
život ľudí odkázaných na pomoc iných. Spočiatku formou OS a neskôr aj sociálno-prepravnej služby
zabezpečovanej špeciálne upravenými vozidlami pre prepravu imobilných občanov, pohybujúcich sa na
vozíčku.
Uplynulých jedenásť rokov sa dá odmerať rôznymi číslami a ukazovateľmi - počtom hodín poskytnutej OS,
počtom opatrovaných, opatrovateliek, dobrovoľníkov, počtom hodín strávených nad tvorbou projektov
potrebných pre zabezpečenie finančných zdrojov z grantov EÚ, stretnutiami so zástupcami mesta Martin či
Žilinského kraja so zámerom získať ich podporu pre túto službu.
V roku 2011 sa poskytlo 23 528 hodín 42 klientom v OS a v sociálno-prepravnej službe sa prepravilo 377
občanov. No čísla a počty nie sú všetko. Pre opatrovaných a ich blízkych znamená OS nielen hodiny a platby
za túto službu. Lebo OS je predovšetkým o ochotnej láske a čase investovanom do záujmu o starého človeka,
o jeho potreby, problémy i radosti. Z organizačného a finančného hľadiska ide o náročnú prácu, ktorá
vyžaduje plné a obetavé nasadenie nielen opatrovateliek, ale najmä ľudí zodpovedných za chod organizácie.
Lebo ak nebudú finančné zdroje, nebude na výplaty a tým ani na zabezpečenie OS v domácom prostredí
klienta. Preto je SAMARITÁN, n.o. závislý od dotácií z mesta Martin a zdrojov z podpornej podnikateľskej
činnosti. Popri sociálnych službách poskytuje aj autobusovú dopravu: zmluvnú prepravu, či príležitostnú
prepravu detí z MŠ a ZŠ na lyžiarske zájazdy resp. letné tábory. Príjmy z komerčnej prepravy a dotácie
pomáhajú vykryť náklady spojené s OS a sociálno-prepravnou službou.
Ústretovosť mestského zastupiteľstva a financie z mestského rozpočtu sú vyjadrením podpory tejto službe
a úcty k životu starých a chorých ľudí. Za túto podporu ďakujú nielen zamestnanci SAMARITÁN, n.o., ale
najmä tí, ktorí sú odkázaní na pomoc iných. Neschopnosť postarať sa o seba samého: zabezpečiť si hygienu,
jedlo a iné (zdravému človeku samozrejmé) aktivity, je deprimujúca a pre mnohých zahanbujúca. No keď sa
nájdu ľudia, ktorí pomoc pre takto odkázaných chápu ako svoje poslanie a vykonávajú ho s láskou
a porozumením, každý, kto pomáha im, pomáha v konečnom dôsledku zdravotne oslabeným starkám
a starkým.
Je ich medzi nami veľa ale nie je ich tak vidieť. Mnohí sú uväznení na svojich lôžkach a čas ich života sa
nezadržateľne kráti, mnohí sú schopní pohybovať sa len s pomocou a len v priestore svojich domovov.
Niektorí sa ešte môžu tešiť prechádzkami v doprovode, ale všetci potrebujú svojich milosrdných
samaritánov. Je to služba potrebná, náročná ale krásna. Svoje o tom vedia opatrovateľky i riaditeľ
SAMARITÁN, n.o., ktorý celých jedenásť rokov túto organizáciu vedie a zabezpečuje jej prežitie.
Za svojou prácou vidia skryté tváre a mená, osudy smutné i pekné a vedomie, že život človeka má zmysel,
keď je žitý pre druhých. Inšpiráciou a výzvou pre pôsobenie neziskovej organizácie SAMARITÁN je slúžiť
iným, dať svoj život v prospech slabých a núdznych. Ponúkajú lásku, ktorá nekladie podmienky, ale ktorá
pomáha prekonávať obmedzenia či už zdravotné alebo vekové. Hoci to nie je ľahké, no každý pokus sa ráta
a každý úsmev opatrovaných a ich blízkych motivuje snažiť sa naďalej – už dvanásty rok.
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Prehľad o výnosoch a nákladoch v EUR:
Tržby z predaja služieb PČ
Iné ostatné výnosy - volvo
Tržby z predaja dlh. nehm. a dlh. hm. majetku - volvo
Prijaté príspevky od iných organizácií – OS, dary
Prijaté príspevky od fyzických osôb – OS, dary
Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane
Dotácie – Mesto Martin, dotácie na OS
Kurzové zisky
Úroky
Spotreba materiálu
Opravy a udržiavanie
Cestovné
Reprezentačný fond
Ostatné služby
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie
Zákonné sociálne náklady
Daň z motorových vozidiel
Ostatné dane a poplatky
Iné ostatné náklady - poistky
Odpisy
Zostat. cena predaného dlh. nehm. a dlh. hm. majetku
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
DPPO 2011

Spolu

Výnosy
130 762
28 937
23 846
9 261
34 479
9 879
102 828
3
276

Náklady

36 177
16 904
3 567
983
36 221
124 379
35 196
6 763
2 744
2 547
4 797
11 516
32 147
40
302

340 271

314 283

Ročná účtovná závierka za rok 2011 bola overená audítorom:

AM-AUDIT, spol. s r.o., Bajkalská 18, Bratislava 821 01, Licencia SKAU číslo 86.
Finančné prostriedky získané v roku 2011 budú použité v ďalšom období v súlade so zákonom
č. 213/1997 Zb. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby a schváleného
štatútu na financovanie činností, ktorých predmetom je poskytovanie všeobecne prospešných služieb,
najmä ďalší rozvoj opatrovateľskej služby, prepravnej služby a ďalšieho vzdelávania zamestnancov.
Výročnú správu za rok 2011 predložil na preskúmanie Dozornej rade a na schválenie Správnej rade n.o.:

Ivan Tomka – riaditeľ n.o.:

.......................................

Výročná správa bola preskúmaná a skontrolovaná dozornou radou, n.o..
Predseda Dozornej rady

Ing. Slavomír Kelemen

.......................................

Člen Dozornej rady

Dana Černáková

.......................................

Člen Dozornej rady

Martin Lechan

.......................................

Výročná správa bola schválená Správnou radou, n.o..
Predseda Správnej rady

Ing. Štefan Boršoš

.......................................

Člen Správnej rady

Ing. Roman Mračko

.......................................

Člen Správnej rady

Ing. Janka Jesenská

.......................................

V Martine dňa 02.03.2012
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