Nezisková organizácia pre zrakovo postihnutých, n.o.
___________________________________________________________________________
Dňa 20. 6.2015

Register účtovných závierok

Vec:
Výročná správa za rok 2014 - predloženie

V prílohe Vám zasielame výročnú správu a výkazy za rok 2014 neziskovej organizácie s
názvom Nezisková organizácia pre zrakovo postihnutých, n.o. so sídlom Jána Francisciho
1699/23, 054 01 Levoča.
V roku 2015 nezisková organizácia zmenila názov na „Raná starostlivosť, n.o.“ a sídlo na:
Panenská 28, 811 03 Bratislava.
Otília Čechová, štatutárna zástupkyňa

Kontakt:
t.č. 0915 320 641
Email: cechova.o@gmail.com
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Výročná správa za rok 2014

1.

Úvod

Nezisková organizácia Nezisková organizácia pre zrakovo postihnutých, n.o., so sídlom Jána
Francisciho 1699/23, 054 01 Levoča, vznikla dňa 23.04.2004, bola zaregistrovaná Krajským
úradom v Prešove pod registračným číslom OVVS-74/2004-NO.
Predmetom činnosti neziskovej organizácie je poskytovanie všeobecne prospešných služieb:
Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt u detí
a mládeže so zrakovým znevýhodnením.
Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry osôb so zrakovým znevýhodnením.
Podpora rodín s deťmi a mládežou so zrakovým znevýhodnením ako aj všetkých osôb
a inštitúcií podieľajúcich sa na starostlivosti o zrakovo znevýhodnených.
Správna rada prerokovala a jednohlasne schválila dňa 15.6.2015 predloženú výročnú správu
za rok 2014.

2.

Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2014

NOZP je od roku 2009 zameraná na podporu terénnych služieb pre rodiny s deťmi raného
veku so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením. Organizácia je registrovaná na
Bratislavskom samosprávnom kraji ako poskytovateľ základného sociálneho poradenstva.
Spolupracujeme so Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva Stálicova 2
v Bratislave, evidované rodiny sú klientmi tohto centra. Odbornú poradenskú činnosť
uskutočňuje na dobrovoľnej báze 5 - členný tím poradcov ranej starostlivosti v spolupráci s
rodičmi.
Nezisková organizácia počas roka 2014 vykonávala nasledovné činnosti:
a) Projektová činnosť
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Nadácia Perkins, USA: v júni 2014 sme ukončili prácu na projekte pod názvom „Early
intervention for families with children who are visually and mutiple impaired in
Slovakia“. V roku 2014 bola projektom bola podporená klubová činnosť pre rodiny,
spracovanie videa, skvalitnenie webovej stránky a
školenie tímu v oblasti
intuitívneho rodičovstva. Dve členky tímu (Jana Artimová, Andrea Ladecká)
navštevovali vzdelávanie poradcov ranej starostlivosti v Čechách v rámci spolupráce
so Společností pro ranou péči. Na ďalšie obdobie od júla 2014 do júna 2015 sme
získali nový grant pre projekt pod názvom „We defend the rights of families with
children with MDVI in Slovakia“ s rozpočtom 4 384,57 USD. Projekt podporil
pokračovanie vzdelávania 2 poradcov v Čechách, publikovanie príbehov a problémov

rodín a vytvorenie elektronického
sprevádzania klientov.

evidenčného systému pre dokumentovanie



Nadácia pre deti Slovenska v rámci grantového programu Hodina deťom schválila
projekt „Pomôž mi, aby som to dokázal sám“ v celkovej sume 5 860,57 Eur, ktorý
NOZP začala realizovať od septembra 2013 a ukončila v júni 2014. Projekt umožnil
získanie špeciálnych pomôcok a odbornej literatúry od Lilli Nielsenovej, ako aj
prezentáciu pomôcok a prístupu rodičom a ďalším odborníkom prostredníctvom
klubovej činnosti. Súčasne umožnil pokračovanie v terénnych službách rodinám
s deťmi s viacnásobným znevýhodnením.



Prostredníctvom Nadácie pre deti Slovenska a vďaka spoločnosti ING Životná
poisťovňa, a.s., - projekt Charitky sme tiež získali finančné prostriedky vo výške 310
Eur na zakúpenie špeciálnych pomôcok pre dieťa s viacnásobným zdravotným
znevýhodnením.



Národná banka Slovenska poskytla v júni 2014 NOZP grant vo výške 1000 Eur na
uskutočnenie výstavy fotografií Petra Župníka v K. Gallery v septembri 2014 pod
názvom „Trochu iný príbeh“. Finančné prostriedky boli použité na prenájom galérie
a spracovanie fotografií.



Nadácia Pontis, PwC Nadačný fond, podporil projekt s názvom “Nájsť silu v rodine“
s finančnou dotáciou vo výške 1 486,80 Eur na obdobie november 2014 – február
2015. Vďaka tomuto projektu je možné realizovanie pravidelných návštev v
10 rodinách detí s viacnásobným znevýhodnením s vypracovaním plánu ranej
starostlivosti a záverečným zhodnotením efektívnosti podpory.



V decembri 2014 NOZP na základe predchádzajúcej komunikácie oslovila projektom
Medzinárodný klub žien v Bratislave (IWC), získali sme prísľub podpory organizácie pri
otvorení sídla organizácie vo februári 2015 v Bratislave.



V roku 2014 sme boli zaradení do zoznamu prijímateľov 2 % z daní.
b) Sprevádzanie rodín - raná starostlivosť.

S podporou uvedených projektových činností NOZP pokračovala v poskytovaní
terénnych služieb rodinám s deťmi so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením. V roku
2014 tím dobrovoľných pracovníčok uskutočnil 77 návštev v domácom prostredí rodín v
Bratislave a širšom okolí. Pre skvalitnenie práce a vytváranie konceptu sprevádzania rodín
sme vytvorili viaceré materiály, ktorých vhodnosť overujeme v praxi (vstupný dotazník
posúdenia potrieb rodiny, dohoda s rodinou o poskytovaní služieb, individuálny plán podpory
rodiny).
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c) Klubová činnosť.
Na klubové aktivity s rodinami v roku 2013 (Bratislava, Piešťany) nadviazali stretnutia
rodín v ŠMŠ v Banskej Bystrici v januári a v ŠZŠ J. Vojtaššáka v Žiline v marci 2014. Tieto
aktivity boli otvorené širšiemu okruhu rodín a odborníkov, ktorí prejavili záujem o danú tému.
Obe stretnutia boli zamerané na prezentáciu prístupu „Aktívne učenie Lilli Nielsen“
a špeciálnych pomôcok vytvorených autorkou - s podporou Nadácie pre deti Slovenska
a nadácie Perkins z USA.
Posledné klubové stretnutie v Súkromnom centre špeciálnopedagogického poradenstva na
Stálicovej 2 v Bratislave bolo venované diskusii s rodinami o aktuálnych problémoch,
s ktorými sa vyrovnávajú vo svojom živote.
d) Spolupráca s rodičmi.
Už v predchádzajúcom období a najmä prostredníctvom kurzov sa postupne rozvíjala
užšia spolupráca s rodičmi, ako aj vlastné svojpomocné aktivity rodín. Rodičia spracovávali
problémy rodín v oblasti zdravotníctva, školstva a sociálnej starostlivosti. Napísali 9 príbehov,
ktoré boli využité pri medializácii problematiky a vernisáži výstavy „Trochu iný príbeh“.
Navrhli a realizovali video ilustrujúce každodenný život rodín. Traja rodičia sa stali súčasťou
dobrovoľného tímu neziskovej organizácie a veľkým dielom prispievali ku skvalitňovaniu
činnosti a transformácii organizácie.
e) Medializácia problematiky rodín s deťmi s viacnásobným znevýhodnením
a včasnej intervencie.
Dôležitým cieľom NOZP v roku 2014 bolo informovanie verejnosti o problematike
ranej starostlivosti, zviditeľnenie rodín s deťmi s viacnásobným znevýhodnením s vytvorením
priestoru pre vlastné vyjadrenie rodičov. V uplynulom období sme zrealizovali tieto aktivity:
 Skvalitnenie webovej stránky
a FB s podporou nadácie Perkins www.ranastarostlivost.sk.
 V spolupráci s agentúrou Divino usporiadanie brífingu pre novinárov (august 2014),
zameraného na problematiku včasnej intervencie a rodín s deťmi s viacnásobným
znevýhodnením s priamou výpoveďou rodičov (Tatiana Bednáriková, Mária Tomaško,
Jana Artimová, Otília Čechová).
 Uverejnenie článkov v časopisoch:
- .týždeň (21.6.2014, autor Andrej Bán, názov „Neviditeľné deti“),
Rytmus života (10. 9. 2014, autor Mária Košťálová, názov „Keď láska
nestačí“,
- Dieťa (október 2014, autorka Monika Bothová, názov „Deti, na ktoré sa zabúda“).
 Koncert Hodina deťom – dokrútka o nákupe pomôcok UV pomôcok pre konkrétnu
rodinu.
 Účasť v diskusnej relácii televízie Lux v programe „Doma je doma“ dňa 6.10.2014.
Relácia pod názvom Deň sa začína ráno sa venovala rodinám s deťmi s viacnásobných
znevýhodnením, za NOZP sa je zúčastnili rodina Bednáriková, Jana Artimová a
Andrea Ladecká.
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Video pod názvom „Pomoc rodinám s dieťaťom s viacnásobným postihnutím – Raná
starostlivosť“ (kameraman Jozef Šimko, s načítaným textom od Roberta Rótha),
zverejnené na youtube.
f) Výstava fotografií.

Výstava fotografií detí od umeleckého fotografa Petra Župníka bola dlhodobo
pripravovaná. Autor, žijúci v Paríži, osobne navštívil osem rodín v mieste ich bydliska
a fotografoval deti v ich prirodzenom životnom priestore. Vernisáž výstavy sa uskutočnila 4.
septembra 2014 pod názvom „Trochu iný príbeh“ v K. Gallery na Ventúrskej v Bratislave. Za
účasti približne 80 hostí a médií (RTVS, TA3) prezentovali Iveta Radičová a Róbert Roth
príbehy napísané samotnými rodičmi. Výstava trvala od 3.do 26. septembra, v termíne od 27.
októbra do 18. novembra 2014 bola presunutá do novej budovy SND. Po jej ukončení bola
inštalovaná v Informačnom centre v Ivanke pri Dunaji s vernisážou obohatenou príbehmi
rodín.
g) Školenia dobrovoľného tímu ranej starostlivosti.
Poradenská činnosť pre rodiny s deťmi s viacnásobným znevýhodnením je náročná na
odbornú prípravu a vyžaduje sústavné vzdelávanie vo viacerých odboroch, často s finančným
vkladom dobrovoľných pracovníkov neziskovej organizácie. V roku 2014 členky tímu
absolvovali tieto školenia:
 Babyfit vzdelávanie BabySoma, základný modul- vývin pohybu dieťaťa v prvom roku
života (40 hodín): Jana Artimová, Otília Čechová.
 Videoanalýza interakcie v rodine, intuitívne rodičovstvo pod vedením Kateřiny
Šilhánovej z českej organizácie SPIN. Školenie absolvoval celý tím NOZP (podpora
nadácie Perkins) za spoluúčasti 20 odborníčok z rôznych inštitúcií.
 Vzdelávanie poradcov ranej starostlivosti v Českej republike prostredníctvom
Společnosti pro ranou péči: Jana Artimová a Andrea Ladecká sa zúčastnili (podpora
nadácie Perkins) na prednáškach organizovaný v SRP v Brne na témy: Individuálne
plánovanie s rodinou (február 2014), Metódy a techniky práce s dieťaťom
s viacnásobným postihnutím (marec 2014), Metódy a techniky práce s dieťaťom so
zrakovým postihnutím (jún 2014) a Tyflopédia (september 2014).
 5. Európska konferencia o psychológii a zrakovom postihnutí, organizovaná ICEVI
a ÚNSS v Bratislave v dňoch 20.-21. novembra 2014 v Hoteli Mercure v Bratislave:
Otília Čechová.
 Videotréning interakcií: Miroslava Ďurajková a Jana Artimová začali navštevovať
výcvikový program v metóde VTI organizácie SPIN v Prahe.
h) Depozitár špeciálnych pomôcok.
Depozitár špeciálnych pomôcok uložený v sídle organizácie v Levoči a v SCŠPP na Stálicovej
2 v Bratislave, bol v roku 2014 bol doplnený pomôckami Lilli Nielsenovej (pružinové dosky,
knihy aktivít, preklápacia doska) a svetelnými panelmi.
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Spolupráca s odborníkmi a inštitúciami.



Únia materských centier: už po druhý krát sme sa zúčastnili aktivity ÚMC pod názvom
Míľa pre mamu, organizovanej 10.5.2014 v Areáli hier Štrkovec. NOZP ponúkla
zúčastneným rodinám aktivity pre deti a prezentovala svoju činnosť, ako aj informácie
o situácii rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením.
V spolupráci s rodičmi a ďalšími odborníkmi sme uskutočnili v dňoch 8.- 9. novembra
2014 v Rodinnom centre v školenie pre dobrovoľné pracovníčky materských centier.
Poskytli sme informácie, zážitkové aktivity so zameraním na situáciu v rodine
s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením, vplyv zrakového a sluchového postihnutia
na vývin dieťaťa, problematiku ADHD, Aspergerovho syndrómu. V rámci záverečného
workshopu sme sa podelili o skúsenosti rodín, ktoré sa pravidelne stretávajú
v materskom centre Prešporkovo. Tieto námety budú spracované vo forme
odporúčaní pri začleňovaní rodín prostredníctvom kontaktných osôb v materských
centrách.
Tím NOZP (Tatiana Bednáriková, Monika Fričová, Otília Čechová, Andrea Ladecká,
Laura Stohlová) doplnila Katarína Reinoldová (organizátorka stretnutí rodín v MC
Prešporkovo) a Silvia Hovorková (špeciálny pedagóg pre rodiny s deťmi so sluchovým
postihnutím).



Občianske združenie Nové školstvo, kampaň „Chceme vedieť viac“ zameraná na
diskusiu širokej verejnosti o budúcnosti školstva na Slovensku: v spolupráci so
Zuzanou Zimenovej sa Mária Tomaško a Otília Čechová aktívne zúčastnili na viacerých
workshopoch, najmä s ohľadom na predstavy o inkluzívnom školstve a podpore rodín
s deťmi so zdravotným znevýhodnením. Počas worshopu dňa 10.10.2014 v Dome
Európskej únie realizovaného pod záštitou poslankyne Jany Žitňanskej sme
prezentovali video a fotografie z výstavy „Trochu iný príbeh“. Príbehy rodín
publikované v časopise .týždeň boli zverejnené na samostatnej webovej podstránke
portálu Chceme vedieť viac.



Úrad Bratislavského samosprávneho kraja: priebežne sme sa zúčastňovali pracovných
stretnutí organizovaných v Úrade BSK k problematike včasnej intervencie rodín
s deťmi so zdravotným znevýhodnením (Tatiana Bednáriková, Otília Čechová, Laura
Stohlová).



Spolupráca s Klinikou detskej oftalmológie, DFNsP v Bratislave od septembra 2014:
zraková terapeutka Laura Stohlová dobrovoľnícky pracuje na oddelení detskej
oftalmológie. Náplňou práce je funkčné posúdenie zraku a prvotná inštrukcia rodičov
pri zrakovej stimulácií. Úzko spolupracujeme s Mudr. Prepiakovou, ktorá má v
starostlivosti prematúrne deti, keďže sú všetky dispenzarizované v oftalmologickej
ambulancii. V októbri prebehla prednáška na lekárskej porade o tom čo je raná
starostlivosť (včasná intervencia).
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Reklamná agentúra Divino nám 19.8.2014 organizovala stretnutie s novinármi pred
výstavou fotografií. NOZP s ňou spolupracuje pri zviditeľňovaní sa prostredníctvom
sociálnej siete a webstránky. Cieľ je informovať rodiny so znevýhodneným dieťaťom o
formách pomoci, ktoré poskytujeme, poskytovať rodinám viac užitočných informácií,
poukazovať na problémy, ktorým rodiny čelia a uvedomujeme si, že aj oslovenie
donorov na internete je kvôli dlhodobej udržateľnosti poskytovania našich služieb
nevyhnutné.



Vďaka PDCS (mimovládnej organizácie poskytujúcej profesionálne vzdelávacie a
facilitačné služby, konzultácie a poradenstvo v oblasti riešenia konfliktov, podpory
spoločenského dialógu, občianskej participácie a rozvoja občianskej spoločnosti na
Slovensku i v zahraničí) a ich projektu Dlhodobé vzdelávanie konzultantov pre
neziskový sektor v Čechách a na Slovensku môžeme bezplatne konzultovať s Mgr.
Janou Mózešovou o rozvoji našej neziskovej organizácie.



Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, Konventná 11
Bratislava: na základe vzájomnej dohody NOZP získala prísľub o prenájme priestorov
na vytvorenie centra ranej starostlivosti v Bratislave, Panenská 28 vo februári 2015.



Centrum pre filantropiu, n.o.: zmluva, podpísaná 19. 12.2014, je zameraná na
spoluprácu s využívaním darcovského systému Darujme.sk.

3. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých.
Nezisková organizácia vedie podvojné ú
tovníctvo odo dna svojho vzniku a riadi sa platnými
právnymi normami v oblasti vedenia ú
tovníctva pre neziskové organizácie a daní z príjmov.
Za zdaňovacie obdobie roku 2014 vykonala k 31.12.2014 spracovanie ú
tovných, daňových a eviden
ných dokladov, ktoré boli predmetom vykonania ro
nej závierky a spracovania daňového priznania a príloh k daňovému priznaniu pre právnické
osoby. NOZP nemala iný zdroj krytia ako disponibilné zostatky z predchádzajúcich rokov,
projektové aktivity a sponzorské finan
né dary. Všetky finan
né prostriedky boli
erpané v súlade so zámermi projektov a poslaním NOZP, použitie prostriedkov bolo
predmetom zú
tovacieho vzťahu vo
i
spolufinancovateľov projektu.
4. Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke.
Ročnú účtovnú závierku nebolo potrebné overovať vzhľadom na objem finančných
prostriedkov.
5. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch.
Disponibilné vlastné zdroje k 1.1.2014

7 361,71 €

Príjmy NOZP v roku 2014:
- Prijaté finan
né príspevky od iných organizácií
4 731,06 €
- Prijaté úroky z bežných ú
tov
0,38 €
- Prijaté finan
né dary
281,20 €
- Refundácia výdavkov za organizovanie školenia
- Prijaté 2 % z dane
Príjmy celkom

1 260,00 €
2 183,56 €
8 456,20 €

Výdavky NOZP v roku 2014, z toho
výdavky na správu:
- Režijný materiál, kancelárske potreby, inventár
- Výkony spojov, poštovné, telekomunika
né platby
778,28 €
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1 004,44 €

- Bankové poplatky, poistenie, dane a poplatky
programové výdavky:
- Nákup u
ebných a kompenza
ných pomôcok
825,98 €
- Ostatné nakupované služby vrátane školení
- Náklady na cestovné výdavky vr. cestovných diét
- Dohody o vykonaní práce
- Náklady zamestnávateľa na soc. zabezpe
enie 1- 12/2014 221,07 €
- Odpisy hmotného inv. majetku – u
ebných pomôcok
0,00 €
Výdavky celkom

187,77 €

4 411,73 €
895,94 €
720,00 €

9 045,21 €

Výsledok hospodárenia NOZP k 31.12.2014.
Ú
tovný hospodársky výsledok predstavuje ú
tovnú stratu 589,01 €
Úprava hospodárskeho výsledku- nedaňové príjmy

0,00 €

6. Prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov organizácie.
Prehľad rozsahu príjmov (výnosov) je uvedený v prílohe k výročnej správe.
7. Stav a pohyb majetku a záväzkov organizácie.
Stav aktív a majetku NOZP k 31.12.2014
- Hmotný a invest. majetok po zú
tovaní oprávok v zost. cene 0,00 €
- Pokladnica €
- Zostatok na bežnom úcte
- Disponibilné zdroje k 31.12.2014
Zdroje krytia NOZP pasíva k 31.12.2014
- Pohľadávky k 31.12.2014
- Záväzky z obchodného styku k 31.12.2014
- Zú
tované prebytky hospodárenia minulých rokov
- Zú
tovaný deficit hospodárenia minulých rokov

438,67 €
6 232,78 €
6 671,45 €
44,90 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Majetok Neziskovej organizácie pre zrakovo postihnutých
-U
ebné a kompenza
né pomôcky v evidencii k 31.12.2014
0,00 €
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Ročnú účtovnú závierku vypracovala: Mgr. Dana Rusnáčiková, externý ekonóm
8. Zmeny a nové zloženie organizácie.
V roku 2014 bol dobrovoľný tím pracovníčok organizácie rozšírený o liečebnú pedagogičku
Janu Artimovú a rodičov Tatianu Bednárikovú, Moniku Fričovú a Máriu Tomaško. Správna
rada ostáva bez zmeny.
9. Ďalšie údaje určené správnou radou.
Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje na zverejnenie vo výročnej správe.
10. Vyjadrenie revízora.
Revízor preskúmal hospodárenie neziskovej organizácie a nemá pripomienky.

V Bratislave 20.6. 2015
........................................ štatutárny zástupca
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