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Košická organizácia vozičkárov- Nezávislý život

Sídlo: Talinská 1, 04012 Košice
Všeobecná úverová banka
č. ú. 148 563 8356 / 0200
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Právna forma: 701 – Združenie
IČO: 31267050
DIČ: 2021398038
Reg.č. VVS/1-900/90-13889
e- mail: kov@changenet.sk

Personálne obsadenie a ekonomický stav:
Benča Anton – predseda Správnej rady - hlavný koordinátor aktivít OZ a projektov
Baraničová Terézia – tajomníčka OZ – terénny pracovník a dispečer dopravy ( DoPČ)
Sojčiaková Andrea - administratívy pracovník (DoPČ)
Baranič Peter – dobrovoľník – vodič asistent, člen OZ ( DoPČ)
Balogh Rastislav - dobrovoľník – vodič (DoPČ)
Ragulský Peter – dobrovoľník – vodič (DoPč)

Košická organizácia vozíčkarov – Nezávislý život (ďalej len KOV-NŽ)
je neziskové občianske združenie, ktoré od svojho vzniku r.1998, zameriava na
propagáciu samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti občanov s ťažkým telesným
postihnutím do bežnej praxe. Len tento životný štýl zaručuje nezávislý život a ich
integrácie do spoločnosti na základe Ústavy SR, Európskej charty práv, Všeobecnej
deklarácie ľudských práv a slobôd prijatej OSN.
KOV-NŽ má celoslovenskú pôsobnosť, jednou z našich prioritných činnosti je pomáhať
riešiť zložité problémy v začleňovaní sa osôb s ŤTP do spoločnosti.
Podporovať a vzdelávať svojich členov i sympatizantov z radov klientov s ŤTP, ale aj ich
rodinných príslušníkov.
Medzi hlavné činnosti patrí:
Integrovaný preprava osôb s ŤZP a seniorov bezbariérovo upravenými vozidlami,
Bezplatné sociálne poradenstvo a prevencia,
Pomoc občanom s ŤZP pri sociálnom začlenení sa do spoločnosti
Poradenstvo v oblasti kompenzačných pomôcok a ich získavanie, zapožičiavanie,
resp. darovanie,
Organizovanie rekondičných pobytov a rekreačno-športovej činnosti pre ŤZP
Financovanie KOV-NŽ je viac zdrojové a tvoria ho, dotácia mesta Košice, na
bezbariérovú prepravnú službu, finančné granty od nadácií, asignovaný podiel
zaplatenej dane (tzv. 2%), dary od právnických aj fyzických osôb, príjmy z činnosti KOVNŽ. Naše združenie má otvorené členstvo s celoslovenskou pôsobnosťou.

Naša činnosť v roku 2014:
1. Bezbarierová, integrovaná preprava.
KOV-NŽ poskytuje prepravnú službu občanom v zmysle § 42 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 v znení zákona č.
317/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 332/2010 Z. z. a v znení
zákona č. 551/2010 Z. z. (ďalej len „zákon o sociálnych službách“).
-

finančný príspevok bol poskytnutý na prevádzku podľa § 77 zákona o sociálnych
službách na rok 2013 v celkovej výške 19.426,00 €. Tento príspevok zohľadňoval
priemernú výšku príspevku 0,55 EUR/kilometer pri poskytovaní 35.320 km
prepravnej služby. Finančný príspevok bol pridelený na obdobie od 01.01.2013
do 31.12.2013.

Cieľová skupina projektu, je rozdelená na dve hlavné skupiny:
1. Osoby s ťažkým telesným a zdravotným postihnutím, odkázané na individuálny
druh prepravy – prepravnú službu v zmysle zákona o sociálnych službách.
2. Seniori nad 65 rokov so zdravotným postihnutí, odkázaní na individuálny druh
prepravy- prepravnú službu v zmysle zákona o sociálnych službách.
Tento druh prepravy špeciálne upravenými mikrobusmi je poskytovaný naším OZ 24–
hod. denne. Klient má možnosť požiadať o vykonanie prepravy cez deň ale i v nočných
hodinách (prevoz do zdravotníckeho zariadenia, DSS, rehabilitáciu, návšteva rodiny,
nákupy, k vlaku, lietadlu, na liečenie, na rekondičné pobyty a pod. ).
K 31. 12.2013 sme evidovali celkový počet zmluvných klientov – 86
Celkový počet najazdených km:
36.382 km.
ÚSPEŠNÉ PROJEKTY:
1. Zakúpenie nového vozidla:
V súčinnosti s touto činnosťou sme vypracovali projekt na zakúpenie nového vozidla.
Považujeme to za veľmi dôležitý a nevyhnutný krok pri našej snahe naďalej minimálne
10 rokov dlhodobo udržať vybudovaný prevádzkový systém prepravnej služby.
Projekt bol podporený dotáciou MPSVaR a v roku 2013 sme v zmysle zákonných
podmienok zakúpili nové vozidlo, ktoré bude vybavené špeciálnou zvíhacou plošinou.

Udržanie vysokého štandardu na ktorí sú naši klienti zvyknutí v rámci poskytovaných
prepravných služieb, si vyžaduje viacero nevyhnutných opatrení :







stále bezpečnejšie a bezporuchové vozidlá na poskytovanie služieb,
zníženie nákladov na prevádzku vozidiel,
odborný a ústretoví personál
udržanie 24 hod. doby v rámci štandardu poskytovania sociálnych služieb,
zvýšenie spokojnosti klienta s poskytovanými službami,
lepšia prezentácia prepravnej služby a možnosť poskytnúť služby opäť väčšiemu
počtu klientov, odkázaných na túto sociálnu službu.

Financovanie nákupu nového vozidla a špeciálnej výbavy – prostriedky z dotácie
MPSVaR, prostriedky KOV-NŽ, prostriedky získané z 2% podielu dane z príjmu.

2. Rekondično – rehabilitačné pobyty
V roku 2013 sme pre našich členov usporiadali rekondičný pobyt, ktorí bol financovaný
z dotácie MPSVaR – uskutočňovanie rekondičných aktivít Primárnym cieľom projektu
bolo usporiadanie rekondičnej aktivity ako odbornej činnosti na podporu samostatnosti,
nezávislosti, sebestačnosti občanov s ťažkým telesným a zdravotným postihnutím, ktorí
sú po ťažkých úrazoch chrbtice a miechy, postihnutí DMO, resp. iným nervovo –
svalovým ochorením.
Rekondičný pobyt sme rozdelili na tri turnusy a uskutočnil sa pre 35 členov
v Patinciach a na Štrbskom plese v období august, november a december 2013.
Cieľom všetkých aktivít bolo dosiahnuť čo najvyšší stupeň možnej spoločenskej
a sociálnej integrácie po návrate do domáceho prostredia, tak aby sa klient mohol
PLNOHODNOTNE zaradiť do života spoločnosti. Podstatnou a nezanedbateľnou
skutočnosťou bol fakt, že práve takéto druhy rekondičných pobytov dávajú možnosť
plnohodnotne rozvinúť a „preskúšať“ vzájomnú spoluprácu a podporu osobných
asistentov a užívateľov osobnej asistencie. Možnosť výmeny skúseností ocenili prakticky
všetci účastníci rekondičného pobytu a to hlavne preto, že v úzkom kruhu rodiny nikdy
nemali takúto možnosť získať potrebné informácie.

Počas celého roka sme vyvíjali maximálne úsilie pri naplňaní našich cieľov a predsavzatí.
Toto všetko by sa nám nepodarilo bez finančnej podpory organizáciám, firmám,
jednotlivocom a sympatizantom našej organizácie, ktorí sa rozhodli nás podporiť.
Ďakujeme:
-

Pracovníkom MPSVaR,

-

Pracovníkom VÚC Košice

-

Pracovníkom Magistrátu mesta Košice,

-

U.S. Steel Košice s.r.o,

-

2% podiel dane z príjmu,

-

Dobrovoľníkom …….. a všetkým našim priaznicom.

Prílohy:
1x príjmy a výdaje za rok 2013

V Košiciach, dňa 31.03.2014.

Spracovali: A.Benča
A. Sojčiaková

Košická organizácia vozičkárov - Nezávislý život, Talinská č. 1,040 12 Košice
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

PREHĽAD - PRÍJMY ZA ROK 2013
Príjem z činnosti - preprava Magistrát mesta Košice
P.č.
1.

Názov položky

Suma
4 729,66 €

Preprava

Spolu
Príjem - dotácie, granty, finančné príspevky
P.č.
1.
2.

Názov položky
MPSVaR
Magistát mesta Košice

Suma
28 000,00 €
19 426,00 €

Spolu
Príjem - sponzorské príspevky, dary
P.č.
1.
2.

47 426,00 €

Názov položky
U.S. Steel
Anonymný darca

Suma
2 500,00 €
4 000,00 €

Spolu
Príjem - podiel z 2% dane z príjmu
P.č.
1.

4 729,66 €

6 500,00 €

Názov položky
Podiel dane z príjmu

Suma
6 375,17 €

Spolu

6 375,17 €

Príjem - ostatné príjmy z činnosti a plnenia
P.č.
1.
2.
3.
4.

Názov položky
Ostatné nešpecif.
Príjmy z nakl. Majetku
Úroky
Nespotrebované poistné

Spolu

S P O L U PRÍJMY ZA ROK
2013

Suma
3 814,13 €
9 391,00 €
0,79 €
1 157,74 €

14 393,66 €

79 424,49 €

Košická organizácia vozičkárov - Nezávislý život, Talinská č. 1,040 12 Košice
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PREHĽAD - VÝDAJE ZA ROK 2013
Výdaj - mzdy, odvody a ostatné vyrovnania
P.č.
1.
2.
3.
2.

Názov položky
Dohody mimo PP
Daň zo závislej činnosti
Sociálne odvody
Zdravotné poistenie

Spolu
Výdaj - odvody zamestnávateľa
P.č.
1.
2.

Názov položky
Odvod do SP
Odvod do ZP

Spolu

Suma
13 814,78 €
1 325,99 €
1 203,05 €
320,00 €

16 663,82 €
Suma
3 657,96 €
800,00 €

4 457,96 €

Výdaj zásoby
P.č.
1.
3.
4.
5.
6.

Názov položky
Kancelárske potreby
Krátkodobý majetok
Pohonné hmoty a oleje
Náhr. diely bez servisu
Ostatné

Spolu
Výdaj služby

Suma
590,94 €
111,08 €
5 494,17 €
104,05 €
56,06 €

6 356,30 €

P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Názov položky
Poštovné
Telefón a internet
Poistenie - dopravné
Poplatky banke
Servis a údržba DP
Všeobecné služby
Softvare a licencie
Nájomné
Daň z MV

Spolu
Výdaj - ostatné (súvisiace s činnosťou)
P.č.
1.
2.
3
4.
5.

Názov položky
Plnenie projektu 2012
Prevod podielu 2% dane
Ostatné nešpecif.
Plnenie projektu (RRP)
Plnenie projektu (Auto)

Spolu

S P O L U VÝDAJE ZA ROK 2013
Daň z úrokov za rok 2013:
Odpisy za rok 2013:

Suma
92,40 €
1 383,10 €
3 311,62 €
190,60 €
939,95 €
1 005,31 €
106,64 €
99,60 €
45,64 €

7 174,86 €
Suma
737,27 €
411,84 €
2 694,13 €
4 275,73 €
37 556,88 €

45 675,85 €

80 328,79 €
0,08 €
- €

