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1.

Príhovor riaditeľky

Vážení členovia správnej rady, milí spolupracovníci, ctená verejnosť,
v roku 2016 nezisková organizácia Centrum rodiny pokračovala v realizovaní
aktivít, zameraných nielen na rodinu, ale na celú komunitu s cieľom

posilniť

spolunažívanie viacerých generácii – staršej, mladšej aj strednej generácie, ako aj
rozličných sociálnych skupín.
Aktivity, ktoré prebiehali v roku 2016 v komunitnom centre sa dajú rozdeliť do
viacerých skupín. Sú to voľnočasové pre všetky vekové skupiny ako sú mamičky na
materskej dovolenke, deti, mládež, seniori. Ďalšiu kategóriu tvoria sociálne služby –
ako poskytovanie potravinovej a materiálnej pomoci sociálne odkázaným ľuďom,
ďalej práca zo sociálne znevýhodnenými osobami ako sú napr. ľudia bez domova, pri
odchode alebo po príchode z výkonu trestu, pri výkone trestu povinnej práce, pomoc
mnohodetným rodinám, ľuďom v krízových situáciách pri strate zamestnania,
rozvode alebo smrti rodinného príslušníka. Ďalej sú to podujatia pre celú komunitu
ako

napr.

Fašiangový

karneval,

Susedská

grilovačka,

Hodové

posedenie,

Advenmtné soboty, Christmas day, ktoré sú určené pre celú komunitu, všetky vekové
kategórie a sociálne vrstvy a získavajú tak medzigeneračný ako aj integračný
charakter.
V roku 2016 sme začali realizovať projekt Mama mame. Prvotný zámer bol,
aby sa mamičky na materskej alebo rodičovskej dovolenke a ich deti mohli spolu
stretávať a tak sa vzájomne podporovať a vytvárať priateľské vzťahy. Vnímali sme
totiž, že mamičky sa často cítia izolované a bez podpory. Stretnutia sa realizovali
v utorky v priestoroch Centra rodiny. Išlo o ženy, ktoré hľadali možnosti ako sa
niečo naučiť, povzbudiť sa a stráviť príjemný čas so svojim dieťaťom a v spoločnosti
iných žien. Sú vo veku 22-40 rokov a deti od pol roka - 3 rokov. V priemere sa na
Výročná správa 2016
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jednom stretnutí zúčastnilo 10 mamičiek s deťmi. V rámci organizovaných aktivít sme
ponúkli

mamičkám možnosť zúčastňovať na

rôznych aktivitách (diskusie so

psychologičkou, špeciálnou pedagogičkou, kurz háčkovania,príprava zdravých jedál
pre deti, diskusia o Efektívnom rodičovstve, 2x ročne výmenný bazár a mnoho
iných.)
V roku 2016 sa rozšíril aj projekt MENORA, ktorý vznikol v roku 2015 ako
reakcia na stále narastajúcu izoláciu starších ľudí, ktorí sa vplyvom svojho veku či
zdravotného stavu ocitajú bez záujmu svojich blízkych a bez sociálnych vzťahov.
Seniorov navštevujeme v ich prirodzenom prostredí. Ponúkame im možnosť
porozprávať sa, vypočutie, čítanie kníh, sprevádzanie, prechádzky a pod. Aktivity
prispôsobujeme konkrétnym potrebám našich klientov. Nadviazali sme spoluprácu
so zariadením pre seniorov Domov Jesene Života v Dúbravke, so soc. oddelením
MČ Bratislava – Dúbravka, s RKFÚ v Dúbravke, s cirkevným zborom ECAV v
Bratislave – Dúbravke. Počas roku v projekte pracovalo 8 dobrovoľníčok, ktoré
pravidelne navštevovali 8 klientiek - 3 klientky v domácnosti a 5 klientiek v zariadení
pre seniorov. Zrealizovali sme 98 návštev, pri ktorých sme strávili 118,5 .V októbri
sme v spolupráci so skupinou detí GEN z hnutia Fokoláre začali realizovať
dopisovanie s klientmi. Klienti sa listom tešili a veríme, že táto spolupráca bude
pokračovať aj ďalej. Rok 2016 ukázal, že projekt MENORA má v našej komunite
svoje miesto. Na jednej strane nás privádza bližšie k opusteným ľuďom a na strane
druhej podnecuje ľudí z komunity k zodpovednému prístupu k potrebám iných.
V spolupráci s občianskym združením OZ Čmelík prebiehajú v komunitnom
centre aktivity , určené pre deti a mladých ľudí s autizmom, v spoluprácii s DSS
Rozsutec sú to zase aktivity pre klientov s mentálnym postihnutím. Obidve združenia
sa zapájajú aj do spoločných podujatí, ktoré rozvíjajú integračný charakter
komunitného centra.
V spolupráci s OZ Enter sa prevádzkuje v komunitnom centre aj nízkoprahový
klub pre deti a mládež vo veku od 6 do 18 rokov, ktorý ukázal na potrebu intenzívnej
práce s mladými ľuďmi, ktorí sa bezcieľne pohybujú po uliciach a nie sú zapojení do
žiadnych voľnočasových aktivít. Práca sa deťmi a mládežou v rámci klubovej činnosti
Výročná správa 2016
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je dôležitým preventívnym prvkom pred patologickými javmi / alkoholizmus, drogy,
gamblerstvo, shopholizmus, závislosť na internete, mobile atď /, ktoré číhajú na
mládež práve na ulici. Pre motiváciu mladých ľudí zapojiť sa viac do aktívneho
spoločenského života sme rozbehli projekt dobrovoľníctva na dúbravských stredných
školách a podarilo sa nám zapojiť mladých ľudí do Tesco potravinovej zbierky ako aj
pri organizovaní podujatí pre komunitu / napr. Adventné soboty /.
V roku 2016 sme nadviazali aj spoluprácu s občianskym združením Aksen,
ktorý sa zaoberá prácou so seniormi a v priestoroch komunitného centra ponúka
aktivity pre seniorov ako napr. cvičenie.
V roku 2016 naša organizácia rozdelila sociálne odkázaným ľuďom cca. 4000
kg potravín, ktoré sme získali

v rámci Európskeho fondu solidarity, Tesco

potravinovej zbierky ako aj zbierok, ktoré uskutočnili subjekty miestnej komunity /
napr. Fitnes Curves alebo ECAV /. Potraviny boli rozdelené v spolupráci zo
sociálnymi oddeleniami v Dúbravke, Karlovej Vsi, Devínskej Novej Vsi a Lamača
a taktiež v spolupráci so základnými školami v Dúbravke.
Počas minulého roku

sa nám podarilo vďaka finančnej podpore Nadácie

Tesco a Nadácie ZSE, ktoré podporili

naše projekty revitalizovať aj komunitnú

záhradu. V rámci akcií Global Community Week a Naše Mesto odpracovali firemní
dobrovoľníci zo spoločnosti Zurich Insurance, EY a iných spoločností na úprave
areálu 550 dobrovoľníckych hodín. Dobrovoľníci miestnej komunity pomáhali našej
organizácií

cca.

2000

hodín

a počas

výkonu

trestu

povinnej

práce

bolo

odpracovaných cca. 1800 hodín. V revitalizácii a rekonštrukcií objektu chceme
intenzívne pokračovať aj v roku 2017, nakoľko úpravou areálu sa zlepšuje aj priľahlé
okolie, čo oceňuje aj miestna komunita a areál začína slúžiť na aktívne trávenie
voľného času.
Centrum rodiny pôsobilo aj v roku 2016 ako praxové stredisko pre študentov
vysokých škôl so zameraním na sociálnu prácu a to Pedagogickej fakulty Univerzity
Komenského ako aj Trnavskej Univerzity. Študentov sa snažíme zapájať

do

pravidelných aktivít komunitného centra a to predovšetkým prácou s deťmi. Zároveň
majú

možnosť

realizovať

aj

vlastné

nápady,
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spolupatričnosti

k miestu kde žijú, ponúknuť aktívne tráviť voľný čas, posilniť

vzájomné spoznávanie ľudí v danej lokalite, poskytovať služby, ktoré sú aktuálne
potrebné a vyplývajú z prieskumu potrieb občanov.
Centrum rodiny v spolupráci s Okresným súdom Bratislava IV naďalej pôsobí
aj ako pracovisko na výkon trestu povinnej práce, v rámci ktorého odsúdení
vykonávajú v časovom rozsahu, stanovenom súdnym rozhodnutím svoj trest.
Pomáhajú

prevažne pri udržiavacích, upratovacích

a rekonštrukčných prácach.

Zapájajú sa aj pri organizovaní spoločenských podujatí a spoločných brigád. Nakoľko
mnohí z nich sú ľudia bez trvalého pracovného pomeru, bezdomovci,

ľudia so

závislosťami / prevažne gambleri /, zapojenie do komunitného prostredia pôsobí aj
terapeuticky, často sa do komunitného centra vracajú aj ako návštevníci.
V roku 2016 sa nadviazala užšia spolupráca aj s resocializačným domom
Retest, ktorého klienti taktiež chodia v rámci svojich terapií pomáhať upravovať areál
a niektorí klienti aj po ukončení liečby chodia pravidelne do nášho centra s cieľom
pomôcť a zároveň zapojiť sa do komunity, čo je pre týchto ľudí nevyhnutné, aby boli
vo svojej liečbe naďalej úspešní. Môžu sa zapojiť aj do klubu Anonymných
alkoholikov, ktorý má pravidelné stretnutia v priestoroch komunitného centra.
V roku

2017

sa

chce

Centrum

rodiny

zamerať

predovšetkým

na

dobrovoľníctvo medzi mládežou, podporiť ich záujem o komunitnu a dianie v
komunite s cieľom rozvíjať ich nápady, ktoré môžu byť prospešné pre všetky
zúčastnené strany a znížiť tak sklony k negatívnym prejavom u mladých ľudí ako sú
napr. agresivita, užívanie návykových látok, apatia k okoliu, uzavretosť a následné
nezvládanie krízových situácií.

Alžbeta Šporerová
riaditeľka
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2.

Úvod a základné údaje o neziskovej organizácii

Centrum rodiny, n.o. je neziskovou organizáciou zaregistrovanou
Krajským úradom v Bratislave dňa 29. decembra 2005 pod registračným
číslom: OVVS-2661/175/2005-NO. Sídlo neziskovej organizácie je na
Bazovského 6, 841 01 Bratislava. IČO neziskovej organizácie je
37 924 320, DIČ je 2022120859, číslo účtu 2625126008/1100 je vedené v
Tatra banke, a.s. Prevádzkové priestory sú na ul. Bazovského 6,
Bratislava, v priestoroch bývalej materskej škôlky.
Druh všeobecno prospešných služieb:
Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova, prezentácia duchovných a kultúrnych
hodnôt – rôzne kurzy, školenia, konferencie a semináre zamerané na
sociálnu oblasť s dôrazom na rodinu, na vzťahy v rodine,, na riešenie
krízových situácií a zároveň publikovanie rôznych materiálov, letákov,
brožúr a bulletinov týkajúcich sa uvedenej oblasti. Zároveň pôjde aj o
ďalšie služby vo výskume, vývoji, vedecko –technických službách a
informačných službách, kde bude poskytovať informácie v hore uvedenej
oblasti.
Orgány neziskovej organizácie:
Správna rada:

Juraj Hudcovský, predseda
Renáta Jamborová, podpredseda
Katarína Hulmanová
Miroslav Bederka
Emília Bačíková
Ľubica Beláková
Mária Gáliková

Revízor:

RNDr. Ing. Marcela Dobešová

Riaditeľ:

Alžbeta Šporerová

Výročná správa 2016
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Orgány spoločnosti boli zriadené zakladacou listinou dňa 19.12.2005.
Výška peňažného vkladu zakladateľa Ing. Mariána Kolníka bola splatená
19.12.2005 na novozriadený účet vo výške 664 €.
Správna rada prerokovala a jednohlasne
predloženú výročnú správu za rok 2016.

3.

schválila

dňa

16.02.2017

Prehľad činností vykonaných v r. 2016

Centrum rodiny, n.o. vykonávalo v r. 2016 v zhode so svojou zakladacou
listinou a Štatútom neziskovej organizácie nasledujúce aktivity:
1.

V oblasti organizovania rôznych kurzov, školení, konferencií
a seminárov zameraných na sociálnu oblasť s dôrazom na
rodinu, na vzťahy v rodine, na riešenie krízových situácií
a zároveň publikovanie rôznych materiálov:
- organizovanie podujatí a prednášok, zamerané
rodinných a manželských väzieb

na upevňovanie

- pravidelné poskytovanie psychologického a psychoterapeutického
poradenstva pre rodiny, ako aj pre riešenie vzťahov detí a rodičov.
2.

Aktivity, zamerané na rozvíjanie a upevňovanie komunity:


Organizovanie voľnočasových podujatí pre celú komunitu s cieľom
spoznať
sa
navzájom
a upevňovať
pocit
spolupatričnosti
k prostrediu, rodiny s deťmi v prírode, spojených s odbornými
prednáškami pre rodičov a športovým vyžitím pre deti.



Projekt dobrovoľníkov, zameraných na navštevovanie opustených
a starších ľudí



Úprava priestorov horného poschodia na ďalšie aktivity - výmena
okien v priestoroch bývalej jedálne, oprava strechy v chodbovej
časti horného poschodia, vyčistenie strešných vpustí a kompletné
prečistenie zvislej aj vodorovnej kanalizácie zrážkovej vody, úprava
areálu – výmena pieskoviska, osadenie nových lavičiek a prvkov pre
deti, záhradný šach a výsadba bylinkovej záhrady, vymaľovanie
priestorov a príprava ďalších rekonštrukčných prác.

Výročná správa 2016
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4.

Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných
údajov

Ročná účtovná závierka k 31.12.2016 tvorí prílohu k tejto výročnej
správe:

5.

1.

súvahu

2.

výkaz ziskov a strát

3.

poznámky

Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke

Nevznikla povinnosť overenie účtovnej závierky audítorom.

6.

Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch

Stav peňažných prostriedkov k 1.1.2016:

819,55 €

Príjmy:
- Tržby z ekonomickej činnosti

3 125,00 €

- Príjaté príspevky od FO a PO

25 808,42 €

- Príspevky z podielu zaplatenej dane

4 587,50 €

- Dotácie od samospráv

3 100,00 €

- Preplatky

338,74 €

- Granty od nadácií

635,74 €

Príjmy spolu:

37 595,40 €

Výdaje:
- Výdavky na správu

175,52 €

- Výdavky na prevádzku budovy

14 419,12 €

- Výdaje na verejno-prospešnú činnosť
- Vrátky finančnej výpomoci

7 071,29 €
-

€

Výdaje spolu:

21 665,93 €

Stav peňažných prostriedkov k 31.12.2016:

16 749,02 €

Výročná správa 2016
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7.

Prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa
zdrojov

Výnosy (príjmy) z činnosti - vlastné zdroje
Výnosy zo zrušenia záväzkov

0,20 €

Aktivácia služieb prevádzky a dobrovoľníckej činnosti

6 485,53 €

Prenájom

3 165,00 €

Úroky v banke

-

Spolu:

€

9 650,73 €

Výnosy (príjmy) na činnosť - súkromné zdroje
Finančné dary od fyzických osôb

14 295,10 €

Finančné dary od právnických osôb

11 269,70 €

Spolu:
25 564,80 €
Výnosy (príjmy) na činnosť - verejné zdroje, príspevky z podielu
zaplatenej dane
Dotácie od VÚC

2 000,00 €

Dotácie od mesta

1 100,00 €

Príspevky z podielu zaplatenej dane

4 814,92 €

Spolu:

7 914,92 €

Výnosy celkom:

8.

43 130,45 €

Stav a pohyb majetku a záväzkov n.o.

Majetok
Technické
zhodnotenie stavby
Materiál na sklade

K 01.01.2016

Prírastky

Úbytky

75 526,13 €

-

€

81,64 €

-

€

K 31.12.2016

3 319,83 €
-

72 206,30 €

€

81,64 €

Pokladnica

281,92 €

3 725,00 €

3 913,91 €

93,01 €

Bankové účty

537,63 €

34 550,40 €

18 432,02 €

16 656,01 €

1 530,00 €

1 490,00 €

40,00 €

Odberatelia
Ostatné
pohľadávky

-

€

338,74 €

-

Výročná správa 2016
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Pohľadávky voči DÚ

250,21 €

50,56 €

75,84 €

224,93 €

€

1 560,00 €

1 485,00 €

75,00 €

77 016,27 €

41 415,96 €

29 055,34 €

89 376,89 €

K 01.01.2016

Prírastky

Úbytky

K 31.12.2016

Iné pohľadávky
Majetok spolu:
Záväzky

-

Dodávatelia

1 890,40 €

17 305,05 €

17 219,00 €

1 976,45 €

Zamestnanci

-

€

2 250,00 €

1 525,28 €

724,72 €

Zúčtovanie so
sociálnou a
zdravotnými
poisťovňami

-

€

23,61 €

15,74 €

7,87 €

Daň z príjmov

-

€

26,96 €

-

5 941,58 €

615,74 €

Výnosy budúcich
období
Ostatné dlhodobé
záväzky
Záväzky spolu:

9.

18 750,00 €
26 581,98 €

-

€

26,96 €

227,42 €

6 329,90 €

€

20 221,36 €

-

€

18 750,00 €

18 987,44 €

27 815,90 €

Zmeny a zloženie orgánov n.o.

V kalendárnom roku 2016 nedošlo k žiadnym zmenám v zložení orgánov
neziskovej organizácie.

10. Ďalšie údaje určené správnou radou.
Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje na zverejnenie vo výročnej
správe.

11. Vyjadrenie revízora.
Revízor preskúmal
pripomienky.

hospodárenie

neziskovej

organizácie

a nemá

12. Záver
Nezisková organizácia Centrum rodiny, n.o. v roku 2016 pokračovala vo
vykonávaní aktivít v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácií
duchovných a kultúrnych hodnôt so zameraním na rozvoj a upevňovanie
vzťahov v komunite s cieľom posilňovať pocit spolupatričnosti, vzájomného
akceptovania a ochoty pomôcť. V roku 2017 sa chce Centrum rodiny
zamerať na ďalšie zrevitalizovanie priľahlého areálu a postupne
Výročná správa 2016
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zrekonštruovať
priestory bývalej jedálne a kuchyne pre ďalšie
voľnočasové aktivity. Prostriedky, ktoré získame z darov, budú použité na
kompletnú rekonštrukciu strechy, ktorá neustále ohrozuje všetky práce
vynaložené na opravu interiérov.
Centrum rodiny, n.o. chce rozvíjať aktivity smerom k širokej verejnosti
a to predovšetkým formou pravidelných klubových činností pre mamičky
na materskej resp. rodičovskej dovolenky, detí v predškolskom veku,
mládeži, ľudí v produktívnom veku ako aj seniorov. Nezisková organizácia
chce v priebehu roku 2017 pokračovať vo vzdelávacích aktivitách
zameraných pre všetky generácie ako aj na podporu zamestnanosti,
podporiť
dobrovoľnícke
aktivity
predovšetkým
u mladých
ľudí
prostredníctvom neformálneho vzdelávania. Naďalej chce organizovať
neformálne podujatia a akcie pre miestnu komunitu a podporovať všetky
druhy aktivít, ktoré napomáhajú vzájomným kladnému rozvoju
medziľudských vzťahov.

V Bratislave, dňa 27.03.2017

Alžbeta Šporerová
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