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Domov sociálnych služieb Andreas n.o.

Výročná správa 2008
Pomáhame svetu porozumieť autistom a pomáhame autistom, aby porozumeli svetu.
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Milí priatelia,
vitajte v našom novom príbehu. Dovoľujeme si Vám predložiť informácie o našej činnosti a veríme, že z tejto správy získate
prehľadný obraz o prvých krokoch a úspechoch nášho Domova sociálnych služieb Andreas n.o. počas prvého roka jeho
existencie. Celý rok 2008 sa niesol v duchu nových vecí - prijímanie nových zamestnancov a nových klientov, príprava a
realizácia právnej, ekonomickej, sociálnej a administratívnej agendy, úprava priestorov budovy a popri tom každodenné
poskytovanie starostlivosti klientom.
Najväčšie zmeny však v roku 2008 prinieslo prijatie nového zákona o sociálnych službách, ktorý mimo iné zavádza úplne
nový prístup v systéme rozdeľovania finančných prostriedkov osobám, ktoré potrebujú pomoc v nepriaznivej sociálnej
situácii. Napriek tomu, že veľkú úľavu nový systém nepriniesol, zmenu v základnom princípe vítame a schvaľujeme. Sme
presvedčení, že myšlienka rozdeliť finančné prostriedky medzi príspevok na prevádzku a príspevok na odkázanosť je
správna.
Taktiež Vám s radosťou a hrdosťou oznamujeme, že sa nám podarilo presadiť do zákona zaradenie pervazívnej vývinovej
poruchy do špecializovaných zariadení, čo znamená zvýšenie príspevku. Príspevok na starostlivosť by mal dosiahnuť takú
výšku, aby si každá rodina mohla dovoliť potrebné formy starostlivosti, a aby sa nemusela rozhodovať pod tlakom finančnej
neistoty.
Zatiaľ čo prvý rok existencie nášho DSS bol najmä v znamení vzniku a stabilizácie, v druhom roku by sme sa chceli zamerať
predovšetkým na zmeny očakávané v súvislosti s postupnou aplikáciou ustanovení nového zákona o sociálnych službách,
zahájiť proces riadenia kvality, zviditeľniť organizáciu a zaradiť do činnosti aktivity, ktoré podporia jej viac zdrojové
financovanie.
Ďakujeme všetkým sponzorom a partnerom DSS za ich dôveru a pomoc, spolupracovníkom a zamestnancom za ich
profesionálnu, tvorivú a obetavú prácu, členom Správnej rady za ich čas a podporu, a všetkým priateľom za priazeň.

Mgr. Hana Jajcayová,
riaditeľka DSS Andreas n.o.
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Ľudia v DSS Andreas n.o.
SPRÁVNA RADA
Správna rada je najvyšším orgánom DSS Andreas n.o. a
rozhoduje o jej základných otázkach. Skladá sa z
minimálne troch členov, ktorých volia zriaďovatelia.
Magdaléna Mészárosová – predsedkyňa
Eva Trnačevičová
Vanesa Vojtíšková
DOZORNÁ RADA
Dozorná rada je kontrolným orgánom DSS Andreas n.o.
Členov Dozornej rady volí a odvoláva Správna rada.
Ing. Kateřina Nakládalová – predsedkyňa
MUDr. Jozef Šoth, CSc.
Ing. Jana Pšenáková
TÍM PRACOVNÍKOV
Výkonnou riaditeľkou DSS Andreas n.o., ako aj
štatutárnou zástupkyňou, sa stala v roku 2008 Hana
Jajcayová, ktorá má viac ako 14-ročné skúsenosti v
riadiacich funkciách v zariadeniach sociálnych služieb. DSS
zamestnáva na trvalý pracovný pomer dvoch
vychovávateľov, ktorí poskytujú klientom terénnu sociálnu
službu a nočnú, víkendovú, ako i prázdninovú
starostlivosť.
Riaditeľka zariadenia Mgr. Hana Jajcayová bola v
septembri 2008 zvolená do Zhromaždenia zástupcov
organizácií zastupujúcich záujmy osôb so zdravotným
postihnutím pri Rade vlády SR pre osoby so zdravotným
postihnutím.
Mgr. Hana Jajcayová – výkonná riaditeľka
(od 1.3.2008) a štatutárna zástupkyňa (od 1.12.2008)
Andrea Klučková – výkonná riaditeľka (do 29.2.2008)
a štatutárna zástupkyňa (do 30.11.2008)
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Michal Gurguľ (od 1.3.2008) – vychovávateľ
Marek Gregorovič (od 1.4.2008) – vychovávateľ
V roku 2008 pracovali v DSS Andreas n.o. na dohodu o
vykonaní práce alebo na dohodu o brigádnickej práci
študentov aj ďalší odborníci v problematike autizmu, ako i
študenti liečebnej pedagogiky, sociálnej práce a
psychológie, ktorí zabezpečovali denný a nočný program
klientov. Tím pracovníkov denného a nočného programu
sa zúčastňoval tímových a prípadových supervízií dvakrát
mesačne. Odborne ich viedli PaedDr. Andrea Šedibová a
Mgr. Karen Gašparových (Autistické centrum Andreas®
n.o.):
Mgr. Zuzana Gécziová
(od 1.4.2008) – špeciálna pedagogička
Magdaléna Mészárosová
(od 1.4.2008) – administratívna pracovníčka
Mgr. Petra Kolenová
(od 1.5.2008) – sociálna pracovníčka
Mgr. Miroslava Dobrotová
(od 1.8.2008) – špeciálna pedagogička
Mgr. Dana Osuská
(od 1.8.2008) – špeciálna pedagogička
Martin Sobolič
(od 13.11.2008) – sociálny pracovník
PhDr. Jiřina Kántorová
(1.2. - 29.2.2008) – sociálna poradkyňa
Ján Kriška
(1.2. - 29.2.2008) – sociálny pracovník
PaedDr. Andrea Šedibová
(1.2. – 31.5.2008) – sociálna poradkyňa
Mgr. Peter Krajmer
(1.2. – 31.3.2008) – psychológ
Mgr. Andrea Štefanovičová
(1.4. - 31.10.2008) – sociálna pracovníčka
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Partnerstvo a spolupráca
NAŠU ČINNOSŤ V ROKU 2008 FINANČNE
A MATERIÁLNE PODPORILI:
Autistické centrum Andreas® n.o.
Bratislavský samosprávny kraj
ČEZ Slovensko s.r.o.
individuálni darcovia
Národná banka Slovenska
rodičia klientov
Rottary Club Bratislava

PRI NAŠEJ PRÁCI SME PARTNERSKY
SPOLUPRACOVALI S NASLEDUJÚCIMI
ORGANIZÁCIAMI A JEDNOTLIVCAMI:
Autistické centrum Andreas® n.o.
A-Z Consult, spol. s r.o
DSS Rosa
Súkromná základná škola so špeciálnou
materskou škôlkou pre žiakov a deti s autizmom
Školská jedáleň pri MŠ Timravina ul., Bratislava
Virtue Promotion s.r.o.
Daniela Jánošíková, PhD. – psychologička
Mgr. Ing. Katarína Széherová – psychologička
Mgr. Nadežda Okenicová – špeciálna pedagogička
Sefo Raclavský – finančný poradca
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História
14. júna 2007
podpísaná zakladacia listina o založení DSS Andreas n.o.
4. júla 2007
registrácia DSS Andreas n.o. na Krajskom úrade
v Bratislave pod číslom OVVS-1291/225/2007-NO
január - február 2008
personálne zabezpečovanie organizácie a úprava
priestorov budovy pre potreby klientov
1. marca 2008
prijatie prvých klientov
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DSS Andreas n.o. v kocke
- prvé špecializované zariadenie na území
Bratislavy, ktoré zabezpečuje starostlivosť výhradne
klientom s pervazívnou vývinovou poruchou - autizmom
od jedného roka
- biodromálny (celoživotný) modelový príklad
riešenia potrieb klientov s poruchou autistického
spektra
- nezisková organizácia poskytujúca všeobecne
prospešné služby v oblasti sociálnej pomoci u ľudí s
poruchou autistického spektra v zmysle zákona o
sociálnej pomoci č. 195/1998 Z.z. v znení neskorších
predpisov
- zariadenie s denným, týždenným a prechodným
pobytom (terminológia podľa zákona o sociálnej pomoci
č. 195/1998). Kapacita je stanovená regionálnym
hygienikom na päť klientov, z toho štyria klienti na
denný pobyt a jeden klient na týždenný pobyt

- poskytuje pre klientov nevyhnutné služby ako
zaopatrenie, bývanie a stravovanie. Ako ďalšiu
starostlivosť poskytuje poradenstvo, výchovu, podporu
pri výchovno-vzdelávacom procese, podporu pri rozvoji
telesných schopností, záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť,
arteterapiu, muzikoterapiu, canisterapiu a terapiu
snoezelen
- nachádza sa v prenajatých priestoroch novo
zrekonštruovaného objektu Autistického centra
Andreas® n.o. na Galandovej ul. č. 7 v Bratislave, v
mestskej časti Staré mesto. Budova má vlastný výťah.
Všetky priestory pre klientov majú bezbariérový prístup a
sú vybavené účelovým nábytkom, ktorý zohľadňuje
špecifické požiadavky na ich bezproblémový pobyt. K
objektu prislúcha rozsiahla záhrada s mobilným bazénom
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Vízia

Princípy,
ktorými sa riadime

Veríme, že každý človek s poruchou autistického spektra
môže dospieť k čo najväčšej samostatnosti a nezávislosti v
medziach daných jeho postihnutím.

- individuálny prístup ku klientovi, rešpektovanie voľby
a potreby klienta
- ochrana práv klienta

Ciele

- dôraz na vzájomnú spoluprácu a partnerstvo vo vzťahu
klient, poskytovateľ a rodina klienta

Základným cieľom všetkých našich aktivít je

- integrácia a zvyšovanie informovanosti verejnosti
o problematike autizmu

- zabezpečovaenie dôstojných podmienok života klientov
DSS pri rešpektovaní ich individuality a

- tímový spôsob práce, jednotný prístup zamestnancov
ku klientovi a podpora profesného rastu zamestnancov

- odbremeňovanie rodín odkázaných na opatrovanie
svojho autistického člena.

- priateľské prostredie i atmosféra ku klientovi a k jeho
rodine

Poslanie
Naším poslaním je poskytovanie kvalitných sociálnych
služieb ľuďom s poruchou autistického spektra s dôrazom
na priateľskú atmosféru, príjemné prostredie a na
rešpektovanie práv každého jedného klienta. Klientov
vedieme k čo najväčšej samostatnosti a nezávislosti. Úzko
spolupracujeme s rodinami klientov a podporujeme ich
väzby na domáce prostredie. Svojimi aktivitami
informujeme verejnosť o problematike autizmu a
podnecujeme spoluprácu ostatných záujmových skupín v
boji proti predsudkom voči ľuďom s autizmom.
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Aktivity a celoročná činnosť
SPOLOČNE IDE VŠETKO ĽAHŠIE

ZAČIATKY PLNÉ OČAKÁVANÍ

DSS Andreas n.o. (ďalej DSS) využíva možnosti, ktoré
poskytuje zdieľanie jednej budovy s Autistickým centrom
Andreas® n.o. (ďalej Andreas) a so Súkromnou
základnou školou so špeciálnou materskou škôlkou pre
žiakov a deti s autizmom (ďalej Škola), ktorej
zriaďovateľom je Andreas. Počas roku 2008 sa DSS
podieľal na aktivitách Školy i Centra a spolupracoval na
spoločných projektoch. DSS umožňoval pre svojich
klientov prostredníctvom Centra rediagnostiku,
psychologické poradenstvo pre rodiny, odborné a
výchovné poradenstvo pre rodiny, voľno časové aktivity,
šírenie osvety o autizme, komunikáciu s verejnosťou a
médiami, predaj výrobkov klientov na vianočných trhoch
a vzdelávanie zamestnancov. Vďaka prítomnosti Školy v
priestoroch budovy mohol byť jeden náš klient
vzdelávaný priamo v budove. Ďalšou pridanou výhodou
spoločného zdieľania priestorov je výdatná pomoc
odborníkov zo Školy, uznávaných na celom Slovensku,
ktorí metodicky usmerňovali našich zamestnancov.
Zároveň pre nás vykonávali špeciálno-pedagogickú
diagnostiku. Všetky tieto spomínané nenahraditeľné
možnosti stále zefektívňujú a ekonomizujú prevádzku
nášho zariadenia.

Prvé mesiace prevádzky DSS sa niesli popri poskytovaní
každodenných služieb klientom v duchu zahajovania
činnosti nového subjektu a s tým spojenými počiatočnými
aktivitami:
prijímanie
nových
zamestnancov,
oboznamovanie sa s poriadkami zariadenia, relevantnými
predpismi, právami a povinnosťami zamestnanca apod.,
príprava zmlúv, vypracovanie náplní práce a
zoznamovanie sa s novými klientmi. Paralelne s
poskytovaním starostlivosti klientom sme porovnávali a
vyhodnocovali naše predstavy o fungovaní zariadenia s
prvými pracovnými skúsenosťami. Postupne sme
zariaďovali izby pre klientov, pripravili pracovné miesto
pre prácu s počítačom, upravovali telocvičňu, jedáleň,
relaxačnú miestnosť, kuchynku, práčovňu, výtvarnú dielňu,
kanceláriu a prevádzkové miestnosti. Všetko zariadenie,
pracovné a terapeutické pomôcky, materiál na dielne a
kancelársku techniku potrebnú pre riadiacu a
administratívnu činnosť využívame v rámci partnerskej
spolupráce spoločne s Autistickým centrom Andreas®
n.o.

VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV
Vzdelávacie aktivity zamestnancov prebiehali pravidelne
každý párny utorok na vopred danú tému. Vzhľadom k
tomu, že k problematike autizmu je zatiaľ málo
podkladov, väčšinu vzdelávacích prezentácií sme si
pripravovali sami zo zahraničných materiálov - z
anglického, nemeckého a maďarského jazyka. Doposiaľ
sme absolvovali interné semináre na témy: účel a filozofia
Autistického centra Andreas® n.o., čo je autizmus,
komunikácia zameraná na autistov, prvky Teacch
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programu, sociálno-sexuálny rozvoj u klientov, poruchy
učenia, senzomotorická terapia Snoezelen apod. Terapiu
Snoezelen nám prezentovala liečebná pedagogička Mgr.
Danka Stráneková, ktorá s touto metódou praco-vala tri
mesiace v rehabilitačnom centre pre deti na Malte, a v
súčasnosti je jediným špecializovaným odborníkom v
technike Snoezelen na Slovensku.
V máji 2008 absolvovala riaditeľka DSS kurz Manažment
kvality – zavádzanie systému kvality do praxe v rozsahu
26 hodín, ktorý garantovala Asociácia zamestnávateľov
občanov so zdravotným postihnutím v SR.
V septembri 2008 prešli zamestnanci DSS personálnym
auditom, na základe ktorého boli všetkým zamestnancom
vypracované osobnostné charakteristiky, analýza ich
pracovných vzťahov a individuálnych pracovných
kompetencií. Personálny audit nám bezplatne zabezpečilo
občianske združenie BusinessClub.

DVERE DSS SÚ OTVORENÉ
DSS Andreas n.o. je otvorený pre prax študentov
vysokých škôl, najmä z odboru sociálna práca a
pedagogika mentálne postihnutých. Taktiež pozývame
zamestnancov iných zariadení na konzultácie o prevádzke,
metódach a postupoch používaných v našom DSS. Po
predchádzajúcom dohovore sú dvere DSS otvorené pre
každého záujemcu z radou novinárov, odborníkov a
ostatnej verejnosti. Samozrejmosťou je každodenný
kontakt s rodičmi klientov a poskytovanie pravidelných
konzultácií.
V roku 2008 bola kapacita DSS (5 miest) totožná so
skutočnou naplnenosťou. V poradovníku čakateľov sme
zaregistrovali dvoch klientov, z toho jedného na denný a
druhého na týždenný pobyt.

12

DIAGNOSTIKA, PORADENSKÉ SLUŽBY
Od prijatia prvých klientov do nášho zariadenia sme začali
spolupracovať s psychologičkou Danielou Jánošíkovou
PhD., skúsenou odborníčkou na problematiku autizmu, a
so špeciálnou pedagogičkou Mgr. Nadeždou Okenicovou.
Prostredníctvom ich služieb sme mohli rodičom
ponúknuť komplexnú psychologickú diagnostiku,
rediagnostiku a diferenciálnu diagnostiku, ako i
poradenské služby priamo v prostredí DSS, t.j. rodičia
nemuseli vodiť svoje deti do nového, neznámeho a
stresujúceho prostredia.

PORADŇA PRE RODIČOV
Počas roku 2008 prebiehali pravidelné stretnutia rodičov
detí s poruchou autistického spektra (detský autizmus,
Aspergerov syndróm, atypický autizmus), ktoré sa konali
jeden až dvakrát do mesiaca pod odborným vedením
psychologičky. Témy stretnutí boli navrhované podľa
želania účastníkov (vyrovnanie sa rodiny s diagnózou
dieťaťa, neprijatie diagnózy a jej spochybňovanie,
tendencia rodiny k hyperprotektivite, odmietanie dieťaťa
apod.). Vedúca skupiny Mgr. Ing. Katarína Széherová má
viacročné skúsenosti s vedením terapeutických skupín v
klinickej praxi a je matkou dospelej dcéry s vysoko
funkčným autizmom, ktorá je v Centre zamestnaná na
skrátený úväzok.

ARTETERAPIA
Arteterapia je psychoterapeutická a psychodiagnostická
disciplína, využívajúca k liečebným cieľom formy a
prostriedky adekvátne umeleckým formám. Pracuje najmä
s tvorbou a reflexiou zameranou na proces či produkt.
Prvoradým cieľom nie je vytvorenie umeleckého diela, ale
prostredníctvom seba vyjadrenia, rozvíjania tvorivosti,
schopnosti komunikovať a spracovaním osobne
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významnej témy dosiahnuť odstránenie alebo zmiernenie
obtiaže človeka so znevýhodnením.
Od prijatia prvých klientov sme zaradili do programu pre
každého z nich min. 2 hodiny arteterapie týždenne. V
rámci terapie sa klienti striedavo venovali rozvíjaniu
výtvarných techník a podpore výtvarných zručností, a
tvorivým hrám s hlinou. Činnosť vo výtvarnej dielni bola
zameraná najmä na posilňované spontánne seba
vyjadrovanie sa, kde sa výtvarné práce neposudzovali z
hľadiska kvality a všetky boli akceptované, a kde výtvarné
zobrazovanie bolo chápané ako súčasť osobného vývinu.
Výtvarné dielne v roku 2008 viedli Mgr. Adela Štrpková
(výtvarná dielňa) a Mgr. Katarína Ivančíková (keramická
dielňa).

SNOEZELEN TERAPIA
Snoezelen terapia je zaradená do psychomotorickej
terapie na neurofyziologickom základe, je riadená lekárom
a Snoezelen terapeutom. Snoezelen terapia je tiež
integrovaná v terapeutickom koncepte ergoterapie a
fyzioterapie, najmä v metódach senzorickej integrácie a
mototerapie. Snoezelen je jedným z terapeuticky
orientovaných prístupov, ktorý má na základe
predchádzajúcej diagnostiky terapeutické využitie. Cieľom
môže byť samotná terapia alebo podpora kompetencií
klienta. Snoezelen terapia je zameraná na poskytnutie
neobvyklých zmyslových zážitkov poskytovaných širokou
škálou nízko i vysoko technologických produktov a
zariadení, ktoré vyvolávajú zmyslové odpovede a reakcie
u klientov. Ide o jednu z najradostnejších a
najpríjemnejších terapií.
Človek s autizmom je pri vnímaní a poznávaní svojho
okolia
hypersenzitívny,
nedokáže
množstvo
prichádzajúcich zmyslových podnetov selektovať a a
vhodne spracovať. Dochádza k jeho „presýteniu“ z
hľadiska zmyslového vnímania. Dôsledkom može byť, že
autista unikne do svojho sveta, „vypne príjem“, alebo
reaguje nežiaducim správaním – agresiou voči okoliu,
autoagresiou, krikom a pod. Obzvlášť kritické je obdobie
puberty, kedy stres a narastajúca frustrácia z neschopnosti
komunikovať vyvolávajú závažnejšie formy problémového
správania. Medikamentózna liečba nelieči príčinu, iba tlmí
tieto prejavy a prináša so sebou množstvo nežiaducich
vedľajších účinkov. Jednou z mála účinných metód na
zvládanie týchto stavov je Snoezelen (čítaj snjuzelen, z
holandského snuffelen – čuchať, prenesene skúmať a
doezelen – driemať, voľne relaxovať). Ide o
multistimulačnú metódu, ktorá produkuje pocit pohody,
spôsobuje uvoľnenie, privádza k relaxácii, ale na strane
druhej aktivuje, prebúdza záujem, riadi a usmerňuje
podnety, odbúrava strach, neistou, podporuje
nadväzovanie sociálnych vzťahov a komunikáciu.
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Koncom roka 2008 sme začali využívať Snoezelen
miestnosti pre troch našich klientov. V roku 2009
plánujeme zaradiť terapiu do týždenného programu
každého klienta. Odborným garantom Snoezelen terapie
bola Mgr. Danka Stráneková.

REHABILITÁCIA
Vďaka odbornému zaškoleniu a odporučeniam
rehabilitačnej lekárky (individuálne pre každého klienta)
sme vykonávali rehabilitačné cvičenia na zlepšenie
pohybovo postihnutých klientov. Zameriavali sme sa
predovšetkým na rozvoj a udržanie motoriky, svalovej sily
a správne držanie tela. Počas celého roka sme využívali
telocvičňu s guličkovým bazénom v budove DSS, v
letných a teplejších mesiacoch sme využívali aj záhradu
budovy s preliezačkami a hojdačkami a vonkajším
bazénom. Pravidelná rehabilitácia a využívanie herných
prvkoch v záhrade i v telocvični pomáhala redukovať
dráždivosť a hyperaktivitu našich klientov.

VÝCHOVA A VZDELÁVANIE
V rámci rozvoja výchovy a vzdelávania sme v roku 2008
predovšetkým realizovali:
- individuálne rozvojové plány podľa miery postihnutia
autizmom, mentálnych, fyzických a zmyslových schopností
klientov
- individuálnu edukáciu zameranú na rozvoj sebaobsluhy,
komunikácie, jemnej a hrubej motoriky a sociálneho
správania
- nastavovanie klientov na bežný denný režim, režim deň
a noc
- hľadanie najvhodnejších terapeutických metód pre
priamu prácu s konkrétnymi klientmi
- eliminovanie problémového správania, ktoré nie je
príznakom autizmu, ale dôsledok toho, že autisti nie sú
schopní inej komunikácie
- rozvoj sociálnych zručností vychádzkami na hrad, Slavín,
Železnú studničku, do okolia zariadenia, do mestských
obchodov, do bazéna v DSS Rosa apod.
- prípravu pre zavedenie muzikoterapie, canisterapie a
pracovnej terapie
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Finančná správa
SÚVAHA - PREHĽAD O STAVE A POHYBE
MAJETKU A ZÁVÄZKOCH
(suma v Sk)
31.12.2008

Aktíva
Pokladnica Sk
Ceniny
Peniaze
10006-139712010/4900
10006-142217010/4900
74106-43614010/4900
77104-35016010/4900
Účty v bankách

223 545,90
78,30
0,00
0,00
223 624,20

Dodávatelia
Krátkodobé rezervy
Záväzky
Zamestnanci
Sociálna poisťovňa
Všeobecná zdravotná poisťovňa
Spoločná zdravotná poisťovňa
Zúčtovanie so zamestnancami
a inštitúciami
Daň z kreditných úrokov
Ostatné priame dane – preddavok
Ostatné priame dane – zrážka
Dotácia z BSK
Zúčtovanie daní, dotácií
a ostatné zúčtovanie

Peniaze na ceste
Prevody medzi finančnými účtami

0,00
0,00

Odberatelia
Poskytnuté prevádzkové preddavky
Pohľadávky

0,00
0,00
0,00

Pohľadávky voči zamestnancom - zrážky
Zúčtovanie so zamestnancami
a inštitúciami

0,00
0,00

Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
Výsledok hospodárenia

Iné pohľadávky
Iné pohľadávky a záväzky

0,00
0,00

Záväzky zo sociálneho fondu
Dlhodobé záväzky

AKTÍVA CELKOM
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0,00
0,00
0,00

Pasíva

223 624,20

Iné záväzky Andreas n.o.
Iné záväzky 2008
Iné pohľadávky a záväzky
Neuhradená strata '07
Fondy tvorené zo zisku
a prevedené výsledky hospodárenia

PASÍVA CELKOM

Hospodársky výsledok za rok 2008

0,00
39 812,90
39 812,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24 000,00
24 000,00
-7 471,30
-7 471,30
0,00
0,00
2 680,00
2 680,00

59 021,60

164 602,60
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VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
(suma v Sk)

31.12.2008

Náklady

Výnosy

Kancelárske potreby
Drobný nákup
Odborná literatúra
Spotrebované nákupy

25 090,10
2 010,00
144,00
27 244,10

Cestovné
Náklady na reprezentáciu
Poštovné
Strava a náklady s tým spojené
Nájomné a služby s tým spojené
Notárske služby
Ostatné služby
Služby

5 433,00
133,00
652,00
4 978,00
40 000,00
1 404,00
25 919,96
78 519,96

Mzdové náklady
561 705,00
Nevyčerpané dovolenky
10 886,05
Zákonné sociálne poistenie a zdr. Poistenie 171 693,00
Tvorba rezerv k poistnému na nevyčerp.dov. 3 831,89
Sociálny fond
2 680,00
Stravné lístky, obedy
15 658,00
Stravné lístky nad rámec zákona
10,00
Osobné náklady
766 463,94
Správne poplatky
Nákup kolkov priamo do spotreby
Dane a poplatky

530,00
700,00
1 230,00

Debetné úroky
Bankové poplatky
Poistenie
Halierové vyrovnanie
Ostatné náklady

9,80
2 992,00
1 000,00
-0,10
4 001,70

Daň z príjmov
Daň z príjmov
NÁKLADY SPOLU

Tržby z predaja služieb – terapie
Tržby za vlastné výkony a tovar
Kreditné úroky
Ostatné výnosy

suma v Sk
207 575,00
207 575,00
200,30
200,30

Prijaté príspevky od iných organizácií
Prijaté príspevky - dary Andreas
Prijaté príspevky od fyzických osôb
Prijaté príspevky

239 000,00
125 000,00
72 065,00
436 065,00

Dotácie - BSK
Dotácie

398 250,00
398 250,00

VÝNOSY SPOLU

1 042 090,30

28,00
28,00
877 487,70

Hospodársky výsledok

164 602,60
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Ďakujeme
všetkým darcom a partnerom za ich podporu a prejavenú dôveru,
a ďakujeme aj tým,
ktorí nám pomáhajú naďalej, sympatizujú a počítajú s nami : )
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DSS Andreas n.o.
Galandova 7
811 06 Bratislava I.
Tel.: +421 2 546 40 211
Fax: +421 2 544 10 907
GSM: +421 905 746 280
e-mail: dssandreas@slovanet.sk
http://www.andreas.sk

