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Personálne obsadenie a ekonomický stav v roku 2015:
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 - vodič asistent, člen OZ ( DoPČ)
Balogh Rastislav - vodič (DoPČ)
Ragulský Peter – 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 2015:
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 2015 v celkovej výške 26.719,00 €. Tento príspevok zohľadňoval
priemernú výšku príspevku 0,55 EUR/kilometer pri poskytovaní 48.580 km
prepravnej služby. Finančný príspevok bol pridelený na obdobie od 01.01.2015
do 31.12.2015.

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.
-

Počet klientov na začiatku obdobia t.j. 01.01.2015:

100

-

Počet klientov ku koncu obdobie t.j. k 31.12.2015:

123

-

Počet klientov, ktorí využili prepravu za obdobie od

112

-

Prirodzený úbytok klietov (úmrtie) 2015

5

-

Počet prejazdených km za sledov. obdobie:

51.712 km

Čerpanie finančného príspevku a príspevku od používateľov sociálnej služby:
Klienti sociálnej služby
Finančný príspevok
Por. č. Názov položky
mesta Košice

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania
Poistné a príspevky zamest.do poisťovní
Telefón, fax, internet
Prístroje, zariadenia, technika a náradie
Všeobecný materiál
Softvér a licencie
Palivo, mazivá
Servis, údržba, opravy doprav.prostriedkov
Poistenie dopravných prostriedkov
Nájom objektov alebo ich častí
Všeobecné služby

SPOLU

18.340,00 €
5.152,32 €
443,08 €
88,36 €
60,48 €
73,56 €
0€
487,45 €
1808,16 €
199,20 €
66,39 €
26.719,00 €

0€
0€
40,25 €
24,99 €
960,39 €
94,06 €
6.384,58 €
138,25 €
0€
0€
113,18 €
7.756,80 €

V roku 2015 sa nám podarilo získať finančný príspevok od SOCIA – nadácie na podporu
sociálnych zmien v celkovej výške 1.250,00 €.
Cieľom využitia finančného príspevku bolo zabezpečiť obstaranie evakuačného vozíka
pre bezpečné premiestnenie klienta do vozidla prepravnej služby.
Evakuačný vozík uľahčí personálu prepravnej služby manipuláciu s klientom, ktorý ma
obmedzenú pohybovú schopnosť kontrolovateľný a plynulý zostup po schodoch
v priestoroch kde nie sú k dispozícii výťahy a podobne.
Vozík je ľahký a jednoducho ovládateľný. Klient je vo vozíku upevnený bezpečnostnými
pásmi. Vďaka pohyblivým pásom a aktívnemu ťažisku je bezpečný a ovládateľný aj
jednou osobou. Zabezpečuje kontrolovateľný pohyb po schodišti bez nutnosti zdvíhania
či náročnej ručnej manipulácie.
Dodávateľom EVAKUAČNÉHO VOZÍKA bola firma ARES spol. s.r.o, Banšelová 4
v Bratislave. Táto firma má dlhoročné skúsenosti v oblasti:
- zdvíhacie zariadenia na prekonávanie architektonických bariér,
- montáž osobných aj nákladných výťahov,
- úpravy automobilov pre telesne postihnutých,
- rôzne pomôcky pre seniorov a telesne postihnutých.
Firma ARES .s.r.o zabezpečila obstaranie evakuačného vozíka (schodolezu) EVACU .
Pracovníci boli veľmi ústretoví a zabezpečili zaškolenie nášho personálu.

Rovnako ako za minulé roky, aj v roku 2015 našu činnosť podporila U. S. Steel Košice,
s.r.o. Táto spoločnosť nám poskytla finančný dar vo výške 2.500,00 € na úhradu
nákladov spojených s prevádzkou vozidiel.

Ostatné naše činnosti.....

Rok 2015 sme venovali aj našim členom, priateľom a ich rodinným príslušníkom. Vďaka
„moderným vymoženostiam“, ktoré sa neustále zdokonaľujú komunikujem navzájom už
aj s pomocou sociálnych sietí a rozširujeme a získavame informácie o živote
a problematike ťažko telesne postihnutých občanov. Pomáhame hlavne:
-

pri komunikácii s úradmi (vypísanie žiadostí, kopírovanie dokladov),

-

pomoc pri vybavovaní kompenzačných pomôcok,

-

pomoc pri hľadaní vhodného osobného asistenta, opatrovateľa,

Počas celého roka 2015 sme vyvíjali maximálne úsilie pri naplňaní našich cieľov a
predsavzatí. Toto všetko by sa nám nepodarilo bez finančnej podpory organizáciám,
firmám, jednotlivcom 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,

-

Všetkým ostatným organizáciám a firmám, spoločnostiam, (SOCIA – nadácia pre
podporu sociálnych zmien, Centrum samostatného života n.o. Bratislava,
Organizácia muskulárnych dystrofikov Bratislava),

-

a našim členom a klientom.

Na záver:

V čase zostavovania tejto Výročnej správy za rok 2015 už medzi nami nebol prítomný p.
Anton Benča. Navždy nás opustil v marci 2016.
Pán Anton Benča bol zakladateľ Košickej organizácie vozičkárov – Nezávislý život. Aj
napriek svojmu ťažkému telesnému postihnutiu dokázal za sebou zanechať veľa
výsledkov svojej práce:
-

Založil a realizoval bezbarierovú prepravu v Košiciach,

-

Pomáhal pri riešení debarierizácie mesta,

-

bojoval za práva telesne postihnutých a snažil sa o zlepšenie legislatívy
v oblastiach, ktoré sa priamo, či nepriamo dotýkajú ich života........

V Košiciach, dňa 28.04.2016

Terézia BARANIČOVÁ
Predsedkyňa SR KOV-NŽ

Prílohy: Príjmy a výdaje za rok 2016

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

PREHĽAD - PRÍJMY ZA ROK 2015
Príjem - VEREJNÉ ZDROJE
P.č.

Názov položky
1 Magistát mesta Košice
Spolu

Suma
26 719,00 €

26 719,00 €

Príjem - sponzorské príspevky, dary, finančné príspevky
P.č.
1.
2.
3.

Názov položky

Suma
2 500,00 €
1 250,00 €
460,00 €

U.S. Steel
Nadácia SOCIA (Lienka)
Dary
Spolu

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

4 210,00 €
Suma
665,72 €

665,72 €

Príjem - bezbarierová preprava
P.č.

Názov položky
Preprava - sociálna služba

1.

Ostatní nezmluvní klienti ŤZP
Spolu

Suma
7 756,80 €

348,75 €
8 105,55 €

Príjem - ostatné príjmy z činnosti a plnenia
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Názov položky
Allianz - zmluvé plnenia
Ares - zmluvné plnenia
Ostatné zmluvné plnenia
Úroky
Vklad do pokladne
Mylné platby-vratky
Spolu

Suma
1 147,38 €
300,00 €
650,40 €
0,20 €
2 372,00 €
222,88 €

4 692,86 €

S P O L U PRÍJMY ZA ROK 2015

44 393,13 €
Pohľadávky k 31.12.2015 :

- €

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

PREHĽAD - VÝDAJE ZA ROK 2015
Výdaj - mzdy, odvody a ostatné vyrovnania
P.č.
Názov položky
1.
Dohody mimo PP
2.
Daň zo závislej činnosti
3.
Sociálne odvody
2.
Zdravotné poistenie
Spolu
Výdaj - odvody zamestnávateľa
P.č.
1.
2.

Názov položky

Suma
15 077,96 €
1 816,24 €
1 403,80 €
372,00 €

18 670,00 €
Suma
4 353,25 €
930,00 €

Odvod do SP
Odvod do ZP

5 283,25 €

Spolu
Výdaj - zásoby
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Názov položky
Kancelárske potreby
Náhradne diely a doplnky
Ostatne vybavenie
Pohonne hmoty a oleje
Krátkodobý majetok
Sofware a licencie
Spolu

Suma
172,89 €
501,99 €
431,35 €
6 650,51 €
1 430,15 €
167,62 €

9 354,51 €

Výdaj - služby
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Názov položky
Nájomné
Poistenie vozidiel
Poistenie majetku
Poplatky banke
Poštovné
Servis, údržba, opravy vozid.
Telefón a internet
Webove služby
Všeobecné služby
Spolu

Suma
199,20 €
3 824,49 €
66,39 €
141,64 €
58,40 €
2 247,28 €
1 312,16 €
19,96 €
64,18 €

7 933,70 €

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

Názov položky
Pôžičky a vratky
Vrátenie vkladov a mylné platby
Odpisy DM
Spolu

Suma
1 500,00 €
2 615,09 €
7 999,00 €

12 114,09 €

S P O L U VÝDAJE ZA ROK 2015

53 355,55 €

