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ÚVODOM :
Účel OZ je pomôcť opatrovateľom – ľuďom starajúcim sa o ľudí, ktorí sú na našu pomoc
odkázaní. Opatrovatelia , či už profesionálni, alebo rodina starajúca sa o osobu na opatrovanie
odkázanú, sú vystavovaní nadmernému psychickému tlaku, strate súkromia, možnosti
relaxácie. Býva pravidlom, že ich finančná situácia sa veľmi zhoršila. Mnohí rodinní
príslušníci ani nevedia, ako sa správne postarať o osobu na opateru odkázanú. Nevedia
chrániť sami seba pri opatrovateľských úkonoch.
OZ umožňuje poskytnúť priestor na výmenu skúsenosti, poskytuje možnosť odbornej
konzultácie, zoznámenie sa so základmi etikoterapie, aromaterapie, reiki. OZ vie zabezpečiť
poskytnutie profesionálnej psychologickej pomoci, prípadne právnu konzultáciu. OZ vie
poskytnúť prípadnú materiálnu pomoc.
OZ zabezpečuje vzdelávanie v súlade s činnosťou a zameraním OZ – podľa Stanov OZ
Kurzy opatrovania – na základe akreditácie MPSVaR SR
V spolupráci s Operačným strediskom zdravotnej záchrannej služby Slovensko – Mgr. Minár
Jozef , Mgr. Esztergályos Arpád – zabezpečujeme kurzy 1.pomoci
V spolupráci s Dipl. fyzioterapeutkou p.Gerbelovou Miladou a sl.Malenkovou Veronikou
zabezpečujeme poradenstvo v otázkach fyzioterapie
V spolupráci s Dipl. psychologičkou Dankou Janotovou
psychologickú pomoc a poradenstvo

zabezpečujeme odbornú

V spolupráci s KOS – Komora opatrovateliek Slovenska a Asociáciou poskytovateľov
sociálnych služieb zabezpečujeme poradenstvo pre opatrovateľky pracujúce na Slovensku
V spolupráci s IPB (Institut fuer Personenbetreuung – Wien), WKO Viedeň (Biba Kudziová)
zabezpečujeme poradenstvo pre opatrovateľky pracujúce v zahraničí
V spolupráci s firmou SLOVCARE (Bc. Marcel Bor) zabezpečujeme zapožičiavanie
a poradenstvo pri potrebe zdravotných pomôcok – hlavne pre opatrovanie v domácnosti.
V spolupráci s Magistrátom BA sme v kontakte s ďalšími proseniorskými organizáciami –
napríklad s centrom Memory
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1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ORGANIZÁCII

Názov :

Mosty pomoci

Právna forma : Občianske združenie ( 701 )
IČO :

42 415 951

Štatistický úrad SR

DIČ :

212 0175 387

Registrácia :

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dňa 15. 01. 2015
Č. spisu : VVS/1-900/90 – 453 77

Sídlo a korešpondenčná adresa : Obchodná 545/9

/

811 06 Bratislava 1

Zadunajská cesta 3434/8
/

851 01 Bratislava

mostypomoci@gmail.com www.mostypomoci.sk
0903 762 722 Servátka Jaroslav – štatutárny zástupca
Bankové spojenie :FIO Banka

(transparentný účet)

IBAN: SK4083300000002700735744
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX
Centrum OZ : do: 31.12.2019
od: 01.01.2020

Obchodná 21
Fedinová 6

811 06 Bratislava 1
851 01 Bratislava – Petržalka

Centrum / miesto stretávania, prednášok, skladových priestorov bolo zmenené z dôvodu
vhodnejších ( 79 m2 – oproti momentálnym 20 m2 ) priestorov, vrátane WC, kuchynky,
skladov, priestoru na reklamu a možnosti parkovania.
Zmena bola odsúhlasená všetkými členmi.
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2. PERSONÁLNE ÚDAJE

Správna rada : mandát končí December 2020
Jaroslav SERVÁTKA - predseda, štatutárny zástupca
Henrieta SERVÁTKA IVANOVÁ - podpredseda
Mgr. Barbara SERVÁTKOVÁ – revízor účtov
Nora MATIAŠOVSKÁ – člen
PhDr. Dana JANOTOVÁ – člen

Tento rok = dnes, bude valné zhromaždenie voliť správnu radu na ďalšie 3 ročné
obdobie
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3. AKTIVITY A ČINNOSŤ OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
2020
malé činy robené s veľkou láskou
(matka Tereza)

Rok

2020

December :











kurzy opatrovania fungujú iba pre zamestnancov ZSS – 31.11.2020 úspešne ukončili kurz 3
zamestnanci CASA z Pezinku, momentálne máme 3 zamestnancov z Domu 3 veku a Geriónu.
Ďaľších 6 z Casa Slovensko čaká a nastúpi pravdepodobne v Januári. Účastníci kurzov sú každý
týždeň testovaní antigenovými testami v zamestnaní, lektor PCR testom
vracajú sa nám pomôcky, ktoré môžeme ďalej bezodplatne zapožičiavať

naša členka Norika sa vrátila po prekonaní Covid-19 domov – zapožičali sme jej kyslíkový
prístroj, ktorý jej uľahčí dýchanie. Veríme, že sa čoskoro dostane do predchádzajúcej formy

poskytli sme telefonické poradenstvo pani Helenke, čaká po úraze na prepustenie z
nemocnice a potrebuje starostlivosť a asistenciu.
aktívne spolupracujeme s Komorou opatrovateliek Slovenska. Zúčastňujeme sa spoločných
stretnutí, robíme poradenstvo, získavame nových členov
minulý mesiac to bolo
stretnutie s odborármi, tento mesiac nás čaká stretnutie so zástucom fi. Hartman
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spolupracujeme s magistrátom BA – ako jedna z nezískových organizácií zameraných na
seniorov
máme predlženú zmluvu na prenájom učebne a centra na Fedinovej – tak nás nasledujúci rok
nájdete naďalej v Petržalke
pripravujeme Výročnú členskú schôdzu – v súčasnej situácii virtuálnu

November :


Máme za sebou celoplošné testovanie, na ktorom sme sa aktívne podielali – viac, ak
nakúknete na tejto stránke do zložky : ,, tak to vidím ja „, alebo do fb skupiny






Počas testovania sme sa zoznamili so sl. Silvinkou
táto mladá dáma pracuje vo Viedni a
má vyštudovanú vysokú školu verejného zdravotníctva, vďaka ktorej nám prisľúbila spraviť
pár prednášok o hygiene a ochrane na pracovisku
V dobe , tesne pred testovním, keď nebolo zdravotníkmi obsadených 40% odberových miest,
sme poskytli rozhovor pre Život





Opustilo nás ďalšie chodítko, je fajn môcť pomôť a aspoň čiastočne uľahčiť život ľuďom, ktorí
potrebujú pomoc
Poskytli sme poradenskú činnosť rodine pani Ť. Babička má cez 90 a je v zariadení soc.
starostlivosti. Rodina si ju chce brávať domov pravidelne a byť pripravená reagovať na jej
zdravotný stav



Október :


prebehli ďaľšie 2 kurzy 1. pomoci

obrovská vďaka OS ZZS
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Mosty pomoci majú spájať a darí sa nám to. Oparovatelia a opatrovateľky sa u nás zoznámujú
a porovnávajú svoje skúsenosti z praxe aj pocity a názory
v naších priestoroch prebehlo stretnutie niektorých koordinátorov Komory Opatrovateliek
Slovenska. Ujasnili sme si predstavu fungovania KOS, určili krátkodobé ciele, bližšie sa
spoznali. Ďakujem všetkým zúčastneným, že si našli čas.
otvárame ďalší kurz opatrovania – tentokrát v spolupráci s CASA Slovensko
jesenné sychravé počasie prinieslo aj ,,sychravé obmedzenia“ – v jednom kurze môžeme byť
maximálne 6.
máme podanú žiadosť o zaevidovanie medzi uchádzačov o 2% v roku 2021



sme zaevidovní medzi uchádzačmi o 2% v roku 2021
máme transparentný účet : https://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2700735744
v spolupráci s Komorou opatrovateliek Slovenska , Asociáciou poskytovateľov sociálnych
služieb a fb skupinou Sociálne služby Slovensko sme dali podnet na VÚC Nitrianský /
Hurbanovo / podnet na podozrenie z protispoločenskej činnosti
v spolupráci s KOS a fb skupinou Sociálne služby Slovensko sme riešili postoje riaditeľky
ďalšieho ZSS – kde nastala po našej komunikácii zmena – v tomto prípade si žiadateľky o
pomoc neželali uviesť názov mesta a ani zariadenia
zapožičiavame ďalšie pomôcky




sme členmi KOS a spolupodielali sme sa na ďalšom otvorenom liste na MPSVaR



8







Ako člen KOS sme dali podnet na prešetrenie možnej protispoločenskej činnosti – boli sme
oslovení aj ako Mosty pomoci

Ahojte priatelia
prihlásil som sa, ako dobrovoľník na vykonávanie odberov v Bratislave –
nedeľa 1.11.2020
A tak, aj Mosty pomoci budú pri tom a budem vám vedieť povedať svoje pocity z prvej línie.
Je to lepšie ako čakať, čo povie jedna pani




27. 10. 2020 sa má uskutočniť stretnutie na NR SR s pani poslankyňou Pivkovou a KOS. Máme
sa ho zúčastniť, ako zástupci KOS – konkrétne Katka Mjartanová a Jaroslav Servátka




Pomohli sme pani M s opatrovaním mamky – srdečná vďaka našej členke Norike a pani M za



príspevok na činnosť nášho OZ
Tak sa nám podarilo ukončiť ďaľší kurz opatrovania – aj v sťažených podmienkach
lockdawnu
. Poslucháči prichádzali na zaverečnú skúšku jednotlivo – maximálne boli v
miestnosti 2. Od 01.11.2020 nastupujú do zariadení, ako noví opatrovatelia a opatrovateľky.
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September :











Ďalší kurz opatrovania je za nami

. Dievčatá boli úžasné.

zúčastňujeme sa valného zhromaždenia KOS
Máme termíny na kurzy 1. pomoci. Tentokrát prídu školitelia za nami -Fedinova 6 – a v
jednom kurze nebude viac, ako 6 účastníkov.

24.09. už je plne obsadený
ďalšie termíny : 29. 09. / 06.10. / 07.10. / 08.10. 2020 – kurzy 1.pomoci prednostne zapĺňame
poslucháčmi naších kurzov opatrovania
V prípade záujmu , je možné sa prihlásiť – ak bude možnosť, radi vás uvidíme
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11. 09. 2020 sa konalo Valné zhromaždenie Komory Opatrovateliek
Slovenska https://www.komoraopatrovateliek.sk/o-nas .
Boli sme pri tom. Na našej FB skupine sa dozviete viac. Otvorený list vláde SR, poslancom NR
SR a výzva ministrovi, aby sme boli prizvaní na rokovania k zmene v soc. službách
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Stretli sme sa so zástupcami osobných asistentov – s jedným zo združení. Belasý motýľ.
Rozprávali sme o tom, čo nás spája a o nutnosti podielať sa na pripravovaných zmenách

kurz opatrovania začal 17. 09. 2020
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pomohli sme ďalším chodítkom
Michaloviec



termíny kurzov 1. pomoci sú plne obsadené. Prvý kurz je za nami
Atmosféra úžasná ,
účastníci trochu unavení a prekvapení z náročnosti poskytovania 1. pomoci

naša pomoc putovala k Anne M. tentokrát až do






priestory vydezinfikované a ideme ďalej
začala spolupráca s Lindou a jej aktivitou ,, Náruč pre Vás“




druhý kurz 1. pomoci je za nami

, lektor aj učastníci supeeeer . priestory dezinfikujeme

aj počas obednej pauzy




Vďaka p. Borovi a f. Slovcare sme mohli pomôcť p. Igorovi
Poisťovňa preplatí buď posteľ, alebo vozík. A tak sa musel, náš nechodiaci kamarát,
rozhodnúť, čo si bude hradiť sám.
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ešteže máme ľudí s veľkým srdcom, ktorí dokážu pomôcť a upraviť nám cenu na únosnú aj
pre ZŤP




August :


Ďalší vozík našiel uplatnenie – pani bola po úraze prepustená z nemocnice a chce sa začleniť
do normálneho života








Pripravujeme ,,pôdu“ pre valné zhromaždenie Komory opatrovateliek slovenska
by sme mali čo najväčšiu účasť

. Radi

Kurz 1. pomoci sme mali z dôvodu Covid-19 opatrení zrušený. Hľadáme náhradne termíny
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Júl :


Hydraulické sedátko do vane už putovalo tam, kde je potrebné




Kurz opatrovania beží , dievčatá sa prvý krát stretli s glykémiou a Conor asistuje











Prvé stretnutie ohľadom Pooldienstov prebehlo, ďakujeme za ústretovosť diplomovanej
sestričke Gabike Mackovej, ktorá má dlhoročné skúsenosti s touto službou v AT

jedná sa o zastupiteľskú službu v prípade náhleho výpadku personálu v zariadeniach – počas
PN, dovoleniek, či aktuálne – pandémie
v zložke ,, Tak to vidím ja“ nájdete viac
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nedeľa večer – 21:00 hod a opúšťa nás ďalší invalidný vozík – pani L. prepustia v pondelok z
nemocnice a má značne omedzenú mobilitu. Radi sme pomohli






23. 07. Magistrát BA, stretnutie proseniorských organizácií pôsobiacich na území Bratislavy.
Tak sa tešíme na spoluprácu











p. Lucia Štasselová, p. Táňa Sedláková, p. Petra Tamášová – Magistrát BA
Či už dobrovoľnícke alebo profesionálne organizácie, ktoré sa venujú seniorom v našom
meste.
Bez nich by naše stratégie nemohli byť realizované.

Prvé stretnutie svojho druhu na Magistráte.
Aktivitka, o.z. – p. Alena Štefanovičová, Ing.
Seniori v pohybe o.z. – Mgr. Eva Soldánová
Mosty pomoci – Jaroslav Servátka
Alžbetínske naivné divadlo – Darina Stellerová, p. Šatan
Živena – p. Alena Bučeková
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Klub LUNA – p. Lívia Matulová Osvaldová
Centrum Memory – p. Zuzana Habalová a p. riaditeľa Mária Čunderlíková
Seniorklub Quo Vadis – Janková
Stále dobrí – Ing. Mária Drahošová
Dobré roky – Dagmar Šimkovičová


Jún :


niektorí poslucháči stihli kurz opatrovania ukončiť, niektorí pokračujú až v tomto mesiaci –
čakali sme na uvoľnenie covid opatrení






činnosť Mostov pokračuje
, naďalej bezodplatne zapožičiavame pomôcky. Tento mesiac
nás opustilo chodítko a hydraulická stolička do vane už je zajednaná
aktívne spolupracujeme s Komorou Opatrovateliek Slovenska. Vypracovali sme porovnanie
kvalifikácie zamestnancov soc. zariadení SK/AT
pripravujeme projekt ,,Plávajúcich služieb“



Zachraňujeme dravcov



tieto mláďatka sa nám objavili na terase, kde by dlho nevydržali




Máj :


Zapojili sme sa do aktivít za rozumný a bezpečný prechod hranic. Rozumieme štátnej
karanténe, no vadí nám spôsob, akým je realizovaná
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spolupracujeme s medzinárodnou skupinou Betreuerpool fuer Corona-Ausfall – na fotke s
Bibianou Kudziovou (WKO Wien)



Dnes takto

niečo ušité a Hanka s Dášou si odnášajú domov moje dielka a

uznanie





Záujemci o kurz opatrovania sa stále hlásia – zoznam čakateľov sa predĺžuje

Apríl :







Prednášky, kurzy, stretnutia sú dočasne pozastavené
Šijeme rúška, už sme zasobili – bezodplatne – viacero domov seniorov a niektoré ambulancie
Veľká vďaka Pali a Ľubka, Hanka, Dáša, Ivana, Henka a všetci ostatní, ktorí nám pomáhate
pomáhať

Zapožičaný šijací stroj doslúžil. Kúpili sme nový a šijeme ďalej. Ďakujeme všetkým za
podporu, vľúdne slovo a spolupatričnosť
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Rúška sa míňajú aj zo stolíka pred naším O.Z.



Pripomíname si Deň narcisov

, aj keď verejná zbierka je odložená na dobu neurčitú




Ďakujeme za poďakovanie
, so Seniorcentrom spolupracujeme už niekoľko rokov a radi
sme rúška vyrobili a dodali aj pre nich




Hana Hraško
žienka, ktorej prešlo rukami každé rúško z našej dielne. Niektoré rúška šila
aj Lubka, Hanka ich však balila, rátala a dokumentovala, kam idú. Hanka, som rád, že si sa k
nám pridala a snáď ťa tento obrázok ,darovaný z priateľstva a ako prejav uznania poteší
A rúška od nás sú stále za ,, Vatikánsku menu“




Máme naspäť jeden z invalidných vozíkov na zapožičanie – rodine veľmi pomohol, čakali 4
týždne, než vybavili nový cez poisťovňu. Radi sme pomohli



19

Marec :







Prednáška Diabetes mellitus a diebetická noha – mala úspech
Hlásia sa nám noví záujemcovia o kurz opatrovania
Z dotácie vlády sme zakúpili a zapožičali ďalšie zdravotnícke pomôcky – tentokrát toaletné
kreslo a antidekubitové podložky

Prebehli 2 prednášky na tému ,, Hygiena, prevencia, COVID-19″




Opustili nás ďalšie zdravotné pomôcky – veríme, že pomôžu




Obmedzili sme prednášky – dôvod je jasný, prevencia COVID – 19




Pripravujeme sa na šitie rúšok – Pali a Ľubica Tomanovci nám zapožičali šijacú mašinku




Spolupracujeme s Modrým anjelom a s Národným krízovým teamom – dávame podnety na
opatrenia v domácnostiach a zariadeniach
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Šijeme

s Hankou Hraško – prvé rúška putuju seniorom do domácností




Február :




Niekedy ide človek iba kúpiť chlieb a ajhľa – Henka už volala záchranku, na Petržalskej žel.
stanici pre nemecky hovoriaceho pána. Fakt je, že okolo neho prešlo viacero ľudí úplne
ľahostajne. Veríme, že mu zásah našich šikovných záchranárov pomôže.
06.02.2020 ďalší deň otvorených kurzov, tentokrát ,, Cukrovka a diabetická noha“




Dostali sme krásny pozdrav od Andrejky – z Kováčovej
Zdvihák sme pripravený kúpiť,
hneď, ako sa vráti – po dohovore s jej sestrou. Dôvod – využiť čo najdlhšie záručnú dobu.








Dnes nás opustilo ďalšie chodítko
pán Martin ho potreboval pre mamku.
Momentálne máme ešte jedno – čaká na pána z klubu dôchodcov. Na budúci týždeň
očákavame pomôcky zakúpené z dotácie. Faktúra je uhradená a s firmou Unizdrav sme sa
dohodli na množstevnej zľave. Ďakujeme, že nám vyšli v ústrety a dokázali sme oproti
pôvodnej ponuke ušetriť cez 100 €
Dostali sme darček od Mimi Gerbelovej – darček z ktorého mám zimomriavky a tisnú sa mi
slzy do očí – je to zamyslenie, pár slov, ktoré sú zmyslom tohoto združenia :-),
ĎAKUJEME
Mosty
(Venované tým, ktorí nezabudli
konať dobré skutky… )
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Keď ťa uväzní
samota beznádeje
a ty stratíš vieru v dobro,
obzri sa okolo seba,
pošli záchranný signál.
Dobrí poslovia
prekonajú priepasť
zlých rozhodnutí,
balvany z cesty hodia
na dno útesu,
preplávajú na tvoj breh.
Nevedia vyliečiť tvoje rany,
vedia však byť pri tebe,
postaviť most z tehličiek
dobrých skutkov
a ty po ňom prejdeš
bosou nohou
v ústrety nádeji.



Verejná prednáška 06. 02. 2020 ,, Diabetes a diabetická noha“ mala úspech.




Kompletizujeme projekt ,, MODRÁ SKRINKA“ pozrite do odkazu na našej stránke a do e-



mailu, prípadne na fb nám napíšte pripomienky – budeme radi
Verejná prednáška 17. a 18. 02. 2020 ,, Komunikácia a keď sa z dospelého stáva dieťa“
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Už máme pomôcky na pomoc v domácnostiach




Invalidný vozík dorazil na miesto určenia a už plní svoje poslanie




Verejná prednáška 20. 02. 2020 ,, Kinestetika, Dekubity, Prevencia“ bola
super





prednášala skúsená fyzioterapeutka p. Milada Gerbelová

Prebehol ďaľší kurz 1.pomoci – v Operačnom centre zdravotnej záchrannej služby
Zapožičali sme antidekubitovú podložku – pani Ľudmila sa stará o imobilného manžela
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Verejná prednáška 24. 02. 2020 ,, Bazálna stimulácia“
Ďalšia pomoc putuje do Petržalky – pani Miroslava ju nesie pani Anne – mamke pani Ivany
M.
súčasne sme skontaktovali rodinu s pánom Marcelom Boorom a podarilo sa vybaviť
aj polohovateľnú posteľ










O pomôcky je záujem – s pani Halinou sme riešili zapožičanie chodítka pre seniorku po
operácii bedrového kĺbu

Na pár dní nás opustil ďalší vozík
tentokrát z dôvodu návštevy zdravotníckeho zariadenia.
Pani s barlami viac, ako pár krokov neprejde.

V deň narodenín nášho štatutára bol ukončený ďalší z kurzov opatrovania. Bolo nám veselo,
príjemne a určite sa ešte vidíme
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Január :



Zápis z valného zhromaždenia už je k nahliadnutiu na tejto stránke
Malé Novoročné posedenie – v rámci sťahovania










Záujemci o kurz opatrovania sa už hlásia – 17. Januára začíname – zatiaľ piati
Zapožičiavame invalidný vozík – krátkodobo. Prišiel starší pán. Idú s manželkou na synov
pohreb. Manželka chodí pomocou chodítka, no bojí sa, že to nezvládne. Veľmi radi sme mu
ponúkli, na zapožičanie, invalidný vozík. Žiaľ, aj také veci sa stávajú. Sme radi, že sme mohli
aspoň trochu pomôcť jednej rodine v tejto ťažkej chvíli. Je to prvé zapožičanie zdravotnej
pomôcky v novom centre

nový rok a nové priestory začíname dňom otvorených dverí – Kurz opatrovania, prvé
prednášky sú otvorené pre verejnosť
Pán Henrich potrebuje vozík pre pani Zdenku. Zdenka je po operácii bedrového kĺbu, učí sa
znovu chodiť. Poslala ho k nám pani Ivana Antošová
Radi sme pomohli

svet je malý.

Už má u nás zajednané – pre pani Zdenku – aj chodítko
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Ďakujeme pani Mária Budveselova
sedačka do vane. Ak niekto potrebujete



na zapožičanie nám pribúdli 2 vozíky a hydraulická
viete ,kde nás nájdete.

A veľká vďaka aj

tebe Pavel Toman , že si nám ich dopravil do centra
17. a 20. Január – Voľný vstup na prednášku ,, komunikácia a starobná denecia“. O túto
tému je veľký záujem a už teraz máme záujemcov o ďalší termín. Škoda, že neprišli ohlásení
záujemcovia a ostali nám voľné miesta, napriek záujmu.




Máme to čierne na bielom
dostaneme 3.000 € na nákup zdravotných pomôcok.
Ďakujeme, že máme možnosť viac pomáhať opatrovateľom v domácnostiach. Pani Lenka už
čaká na zdvihák imobilných pacientov, ktorý jej pomôže so starostlivosťou o sestru s
DMO.




Ešte raz ďakujeme

Oslovila nás pani P. Chodí do práce, súčasne sa stará o rodičov. Má záujem absolvovať kurz
opatrovania – bez certifikátu. Samozrejme jej to bude bezodplatne umožnené



v

pondelok máme prvé stretnutie
Súčasne hľadáme, pre inú pani, opatrovateľku na pár hodín denne – inzerát nájdete na našej
fb stránke, aj v našej fb skupine
A do tretice – naši sú na kurze 1.pomoci, tak na nich silno myslíme



Absolvovali sme jedno individuálne stretnutie s pani P., ktorej 80 ročná mamka sa začala
vracať do detstva. Príjemné 2 hodinky – plné pochopenia a porozumenia. Pani sa už nahlásila na
našu dvojdňovú prednášku o komunikácii.

Prebehol ďalší deň otvorených kurzov. Dnešná téma ,, Imobilita, imolizačný syndróm a
domáce opatrovanie“ .

Bodku, za dnešnou prednáškou, nám spravila nečakaná návšteva – ďakujeme Ivana
Antošová, Richard Raši, Matúš Šutaj Eštok a aj dvom sympatickým slečnám.
A samozrejme
naším skvelým poslucháčkam. Boli otvorené niektoré témy ohľadom opatrovania a taktiež téma
Bratislava verzus východ z pohľadu opatrovateliek.
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Príspevok na zakúpenie zdravotných pomôcok už máme na účte

budeme vás

informovať, kam bola táto pomoc smerovaná

4. KURZY OPATROVANIA
Akreditácia : Min. práce, sociálnych vecí a rodiny

Bratislava 09.07.2015

Číslo spisu: 10926/2015-M_OSS

Číslo záznamu: 32731/2015

Predlženie :

Číslo spisu: 10364/2018-M_OAK

Číslo záznamu: 32072/2018

Platná do :

31. Júla 2021 / čaká nás podanie a schválenie žiadosti o predĺženie akreditácie

Kurzy 1. Pomoci :

organizované v spolupráci s OS ZZS

Akreditácia: Bratislava 24.09.2013

Číslo: Z43312-2013-OZdV

V Septembri 2015 sme začali so vzdelávacou činnosťou Kurz opatrovania – 238 hodinový.
K tomu účelu sme prispôsobili aj Centrum OZ na Obchodnej 21 v Bratislave.
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Od Januára 2020 pokračujeme s našimi aktivitami na adrese Fedinová 6 , Petržalka
Tento rok absolvovalo kurz opatrovania 32 platiacich študentov a 6 neplatiaci.
Hygienické opatrenia z dôvodu COVID-19 , sa odzrkadlili na účasti poslucháčov
Kurz 1. Pomoci sme, okrem našich poslucháčov, sprostredkovali viac ako 30 tim záujemcom.
Organizujeme pravidelné prednášky, besedy a workshopy zamerané na oblasť opatrovania
a s ním spojené činnosti. Sme veľmi obmedzovaní Covid opatreniami
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5. FINANČNÁ SPRÁVA

k 27. 12. 2020

OZ hospodári v súčasnosti z prostriedkov :






Získaných z kurzov opatrovania.
Z 2 % dane – poukázaných nášmu OZ
Z pôžičky – ktorú spláca p. Servátka
Z dotácií – ktoré združeniu poskytuje p. Servátka – dotácie budú podľa možnosti OZ
bezúročne vrátené. Bez udania obdobia navrátenia.
V tomto roku sme dostali dotáciu vo výške 3000,00 € určenú na nákup zdravotných
pomôcok, ktorú sme vyčerpali a pomôcky sme kupovali aj z vlastných zdrojov

Pôžička z 18. 05. 2015 VUB vo výške 6.000,00 € - s úrokmi: 10.302,12 €
Pôžička je na 9 rokov

HOSPODARENIE / POROVNANIE 2019 - 2020
ROK 2019 TEXT
Rok 2019 príjem
Rok 2019 výdaj

POKLADŇA
príjem
výdaj
5 150,00 €
-4 966,63 €

BANKA
príjem
4 578,84 €

ZOSTATOK
výdaj

-3 550,04 €

Rok 2019 súhrn
ROK 2020 TEXT
Rok 2020 príjem
Rok 2020 výdaj

1 212,17 €
POKLADŇA
príjem
výdaj
3 420,20 €
3 420,20 €

BANKA
príjem
9 173,40 €

ZOSTATOK
výdaj

12 593,60 €
8 150,07 € 11 570,27 €

Rok 2020 súhrn
Hospodarenie 2020
Príjem z 2% dane
Príjem z Kurzov a prednášok
Príjem z členského
ostatné / 1 pomoc OSZZS
príjem = výdaj
Dlh VUB pôžička
Dlh voči p. Servatka Jaroslav

9 728,84 €
-8 516,67 €

1 023,33 €
porovnanie

2020
328,30 €
5 339,60 €
60,00 €
3 125,50 €
3 910,99 €
5 771,57 €

2019
1 504,84 €
6 369,60 €
150,00 €

Rozdiel
1 176,54 €
1 030,00 €
90,00 €

-5 055,67 €
-4 371,57 €

0,00 €
1 144,68 €
1 400,00 €
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S debetom sme v prvých rokoch pôsobenia združenia rátali. Bol zakúpený majetok na
činnosť OZ, vybavená učebňa na kurzy, investované do reklamy a internetových stránok
Tento rok sme boli veľmi obmedzení z dôvodu COVID – 19.
Budúci rok rátame s priemerne 5 študentmi kurzu opatrovania na mesiac, čo
v súčasnosti plne pokryje náklady na činnosť OZ
Združenie má nárok na 2% z dane. Na 2 % za rok 2020 – už sme zaevidovaní.
Súčasne sme dokázali finančne aj materiálne podporiť osoby na pomoc odkázané.
Podrobnejšie sa o hospodárení zduženia môžete dozvedieť z účtovných kníh, ktoré sú
k dispozícii na nahliadnutie.
Audit vykonaný nebol: zákon č. 83/1990 Z.z. ho neukladá. Povinnosť auditu je len na základe
§ 19 ods. 4 zákona o účtovníctve – kritéria na túto povinnosť nespĺňame.
V roku 2020 vynaložíme maximálne úsilie na zabezpečenie dostatku finančných
prostriedkov tak, aby bolo hospodárenie občianskeho združenia vyrovnané.
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6. Voľba predstavenstva na ďalšie 3 ročné obdobie

Návrh :
Správna rada : mandát bude končiť December 2023
Jaroslav SERVÁTKA - predseda, štatutárny zástupca
Henrieta SERVÁTKA IVANOVÁ - podpredseda
Mgr. Barbara SERVÁTKOVÁ – revízor účtov
Nora MATIAŠOVSKÁ – člen
Ľubica TOMANOVÁ – člen
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ZÁVER

Pozitívnym ukazovateľom užitočnosti našej práce je fakt, že sa nám podarilo
pomôcť viacerým ľuďom. Darí sa nám vstupovať do povedomia verejnosti a stále
získavame členov, ktorí chcú myšlienky a cieľ združenia šíriť ďalej.
Darí sa nám vzdelávať ľudí. O naše prednášky prejavuje záujem čoraz viac
spoluobčanov.
Už teraz máme nahlásených študentov, ktorí čakajú na budúci rok – na
rekvalifikačný príspevok Úradu práce. Práve títo dlhodobo nezamestnaní majú
šancu znova nájsť svoje miesto na trhu práce.

Ďakujem vám v mene všetkých občanov, ktorým pomáhame.
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Prezenčná listina k Valnému zhromaždeniu OZ MOSTY POMOCI
konanému dňa: 30. 12. 2020

TENTO ROK , VZHĽADOM NA OPATRENIA COVID – 19
SA VALNÉ ZHROMAŽDENIE KONÁ PROSTREDNÍCTVOM
SOCIALNYCH SIETI / VIDEOKONFERENCIE
PREZENČNÁ LISTINA BUDE PODPÍSANÁ DODATOČNE
PODĽA MOŽNOSTÍ
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