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I.

CHARAKTERISTIKA A PROFIL

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO zariadením sociálnych služieb, od 01.
07. 2002 v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „BSK“). Je
rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet BSK.
Predmetom činnosti Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO
je poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov.
Sociálne služby poskytujeme:
 v domove sociálnych služieb deťom od 3 rokov veku a dospelým osobám s duševnými
poruchami a poruchami správania, ak sú dokázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň
odkázanosti
je
najmenej
V podľa
prílohy
č.
3
zákona
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Z. z.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o sociálnych službách); sociálnu službu poskytujeme:
- ambulantnou formou
- týždennou pobytovou formou
 v zariadení podporovaného bývania
- na Mokrohájskej ceste 5, Bratislava: fyzickým osobám s mentálnym postihnutím,
ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona
o sociálnych službách, ak sú odkázané na dohľad, pod ktorým sú schopné viesť
samostatný život;
- na Mokrohájskej ceste 9, Bratislava: plnoletým fyzickým osobám s mentálnym
postihnutím a plnoletým fyzickým osobám s duševnými poruchami, ktoré sú odkázané
na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je II alebo III podľa prílohy č.
3 zákona o sociálnych službách, ak sú odkázané na dohľad, pod ktorým sú schopné
viesť samostatný život.
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO (ďalej len „DSS KAMPINO“) je
zriadený na dobu neurčitú.
Štatutárnym zástupcom Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO
je riaditeľ, ktorého vymenúva a z funkcie riaditeľa odvoláva Zastupiteľstvo Bratislavského
samosprávneho kraja.

II.

VÍZIA, POSLANIE, HODNOTY A CIELE

Našou víziou je podporovať sociálne zručnosti prijímateľov sociálnych služieb tak, aby
s našou odbornou a ľudskou podporou dosiahli pocit individuality a slobodnejšieho života.
Našim cieľom je:
 rozvíjať podporu prijímateľov sociálnych služieb v Zariadení podporovaného bývania
rozširovaním kapacity formou moderného bývania s akcentom na rozvíjanie sociálnych
zručností znižovanie finančnej závislosť prijímateľov na rodine (dlhodobo),
 v domove sociálnych služieb rozširovať sociálne zručnosti prijímateľov prostredníctvom
komunitných aktivít a dobrovoľníckej práce (dlhodobo),
 skvalitniť podmienky bývania klientov v týždennej pobytovej sociálnej službe prebudovaním
bývania, aby prijímateľ sociálnej služby nadobudol pocit súkromia a osobnej pohody (do roku
2020),
 odstrániť architektonickú bariéru vybudovaním výťahu pre prijímateľov (do roku 2020).

V poskytovaní komunitných sociálnych službách našou ambíciou je:
o
Rozširovanie sociálnych služieb zameraných na podporu samostatnosti, nezávislosti
a sebestačnosti v šiestich samostatných bytoch vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho
kraja s kapacitou 6 osôb; predpokladaný čas začatia poskytovania sociálnej služby je do konca
roka 2018.
o
V zariadení podporovaného bývania, podporou samostatnejšieho a slobodnejšieho života jeho
obyvateľov, po nadobudnutí pracovných skúseností získané prostredníctvom dobrovoľníckej
práce a maximálnu snahu vynaložiť na podporu klienta pri hľadaní zamestnania, s cieľom
prípadného uplatnenia sa na trhu práce a dosiahnutia väčšej finančnej nezávislosti.
Nezanedbateľným cieľom v rámci našej koncepcie je značné zlepšenie poskytovania sociálnej
služby prostredníctvom skvalitnenia podmienok bývania jeho prebudovaním v existujúcich
priestoroch v DSS KAMPINO.
Našim cieľom je v interiéri vytvárať prostredie, ktoré prijímateľom sociálnej služby čo
najviac pripomína domov. Vo vonkajšom prostredí sa snažíme klientov v čo najväčšej
miere integrovať do komunity, lámať predsudky a bariéry o ľuďoch so zdravotným
postihnutím.

III. VYHODNOTENIE ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V ROKU 2018
A. PROCEDURÁLNE ZABEZPEČENIE
 Druh, forma, rozsah, kapacita
Podľa dodatku č. 2 k zriaďovacej listine č. 006/2009 s účinnosťou od 1. septembra 2017 v
Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO poskytujeme sociálne služby celkom
56 klientom:
 v Domove sociálnych služieb spolu 56 klientom formou
 ambulantnej sociálnej služby
 týždennej pobytovej sociálnej služby

25 miest
19 miest

miesto poskytovania sociálnej služby: Haanova č. 36 – 38, Bratislava
 v Zariadení podporovaného bývania formou
 celoročnej pobytovej sociálnej služby
12 miest, z toho:
 v rodinnom domčeku na Mokrohájskej ceste 5, Bratislava – 6 miest,
 v bytoch bytového domu na Mokrohájskej ceste 9, Bratislava – 6 miest.
Priemerný vek prijímateľov sociálnej služby k 31. 12. 2018 bol 33 rokov. Oproti roku 2017 klesol
o 1 rok.

Plnenie kapacity - počet klientov a evidencia doručených žiadostí o zabezpečenie
poskytovania sociálnej služby k 31. 12. 2018:
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO
typ sociálnej služby:
Kapacita zariadenia podľa typu sociálnej služby
stav k 31.12.2018
Ambulantná
služba v DSS

Týždenná
pobytová v DSS

Celoročná pobytová
v ZPB

SPOLU

25

19

12

56

Počet klientov v zariadení
stav k 31.12.2018
Ambulantná
služba v DSS

Týždenná
pobytová v DSS

Celoročná pobytová
v ZPB

SPOLU

25

18

11

54

Počet záujemcov o poskytovanie sociálnej služby
stav k 31.12.2018

Ambulantná
služba v DSS

Týždenná
pobytová v DSS

Celoročná pobytová
v ZPB

SPOLU

9

15

3

27

V zariadení poskytujeme sociálnu službu 3 prijímateľom sociálnej služby s trvalým pobytom
v Trnavskom samosprávnom kraji

Celkový počet záujemcov o sociálnu služba sa oproti rovnakému obdobiu roka 2017 nezmenil.

 Činnosti a aktivity realizované v roku 2018
 Nástroj osobnostného rozvoja klientov – sociálno-psychologický výcvik – pokračoval
v nových témach:
Sociálne roly
Komunikácia
Nácvik asertívnej komunikácie
Emócie
Rozhodovanie:
Zdravie
 V rámci dobrovoľníckeho programu naďalej spolupracujeme a pomáhame :
v obchode s potravinami Kaufland a
v mestskej knižnici v Petržalke na Vavilovovej ul.
 Zrealizované workshopy v DSS KAMPINO
Pre veľký úspech sme zrealizovali dve série workshopov pod názvom „Výroba mydiel I.“ a
„Výroba mydiel II.“ v rámci ktorých účastníci sa naučili akým spôsobom sa pripravuje výroba
domácich mydiel.
 Výstavy obrazov, ktorá reprezentovala tvorivosť a nadanie našich klientov
Už po 6. krát predstavili svoje výtvarné artefakty na samostatnej výstave, ktorá bola
spojená s prezentáciou DSS KAMPINO. Výstava bola realizovaná vo výstavnej sieni v CC
Centre v spolupráci s Kultúrnym zariadením Petržalka na tému „PREMENY“ „UMENIE
NEPOZNÁ HRANICE“ a „TO, ČO NÁS SPÁJA“

 Príležitostné aktivity
Deň detí
Mikulášska besiedka 2018 – v tejto súvislosti zamestnanci z firmy IBM každý rok
v rámci ich projektu Wish list obdarúvajú klientov darčekmi.

 Aktivity organizované inými ZSS a verejnosťou
klienti s radosťou uvítajú workshopy či aktivity, ktoré sa realizujú mimo zariadenia DSS
KAMPINO. V tomto polroku sme prijali ponuky na tieto workshopy a aktivity:
workshopy
„ Pracovné tvorivé dielne “
„Bižutéria z cestovín“
„Tvorenie zo soli“
„Práca na hrnčiarskom kruhu“
kultúrne podujatia
Aprílové tanečky
Deň krivých zrkadiel
Deň otvorených dverí hotela BIVIO
koncert „Integrácia 2018“
exkurzie, výlety
návšteva Vysokej školy sv. Alžbety
výlety a spoznávanie trenčianskeho, trnavského a nitrianskeho hradu
exkurzia vo firme OLO
návšteva parlamentu NR SR

športové podujatia:
Športové hry 2018
9.ročník turnaja v hádzaní „Šípok na terč“

Pestrý deň
10.ročník „Regionálne plavecké preteky ľudí s mentálnym znevýhodnením“
GERULATA CUP 2018
Stolno – hokejový turnaj
Športové predpoludnie
Vodné radosti
 V rámci predajných bazárikov naši klienti reprezentovali a predávali svoje výrobky
a výtvarné artefakty:
-

Na veľkonočnom bazáriku IBM ISC- Westend Gate
Na Gymnáziu J. Hronca v rámci veľkonočného a vianočného predaja výrobkov v rámci
projektu „Trhy bez bariér“
v rámci prezentácie neziskových organizácií a DSS- Petržalské dni 2019 organizovanými
Mestskou časťou Petržalka a KZP
na predajno-prezentačných trhoch chránených dielní a sociálnych služieb Radničkine trhy
2019 organizovanými OZ Inklúzia
Na vianočnom bazáriku f. IBM- Tower a Westend Gate.

Podporené projekty

Snoezelen terapia v tzv. tmavej miestnosti
Cieľom projektu je vytvoriť tzv. tmavú miestnosť na výkon snoezelen terapie. Snoezelen terapia je
multifunkčná metóda, ktorá sa realizuje v obzvlášť príjemnom a upravenom prostredí pomocou
svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby. Je zameraná na poskytnutie nádherných, neobvyklých
zmyslových zážitkov poskytovaných širokou škálou technologických produktov a zariadení, ktoré u
deti s mentálnym znevýhodnením vyvolávajú zmyslové odpovede a reakcie. V tzv. tmavej miestnosti
sa môžu vykonávať rôzne druhy terapii ako napr. muzikoterapia, arteterapia, terapia hrou, fyzioterapia,
edukácia a relaxácia. Miestnosť sa môže využívať aj na diagnostické účely a pozorovania.
Tzv. tmavá miestnosť sa bude nachádzať na hornom poschodí v druhom krídle budovy pri zelenej
skupine.

Poznámka: Fotografie majú inšpiratívny charakter.

Zdravý životný štýl
Hlavným cieľom projektu je motivovať prijímateľov sociálnej služby k zdravému životnému štýlu
ako k prirodzenej potrebe pre život a prispieť tým k posilneniu ich fyzickej a psychickej kondície.
Čiastkovým cieľom je
 príprava prijímateľov sociálnej služby pre aktívne zavádzanie prvkov životného štýlu do ich
života v DSS KAMPINO,
 vybavenie priestorov telocvične v rámci ktorej sa budú organizovať aktivity zamerané na
zmenu životného štýlu prostredníctvom aktivít podporujúcich fyzické a psychické zdravie
prijímateľov sociálnej služby.

V rámci tohto čiastkového cieľa sa zakúpi bežecký pás 1 kus, eliptický trenažér 1 kus a stacionárny
bycikel 1 kus.

Senzorická záhrada
Našim projektovým zámerom je revitalizovať existujúcu záhradu a vytvoriť z nej oddychovú
senzorickú záhradu, v ktorej budú dominovať taktilné chodníky, malé rekvizity, upravené kvetinové
a bylinkové záhony. Záhrada bude slúžiť na oddych a terapeutické činnosti, v rámci ktorých sa budú
využívať viaceré pomôcky slúžiace na rozvíjanie zmyslov detí a mladých ľudí so zdravotným
postihnutím. Záhradu možno považovať za exteriérové prevedenie štandardných multisenzorických
miestností, ktorá významne skvalitní poskytovanie sociálnych služieb v zariadení.

Poznámka: Fotografie majú inšpiratívny charakter.
Zrealizované projekty

V spolupráci so Združením KAMPINO PLUS, o.z. sme zrealizovali projekt pod názvom Kniha –
môj učiteľ a priateľ. Projekt bol zameraný na
 vybudovanie knižnice ako centra rozvoja čitateľských zručností, komunikačného a
informačného zdroja; knižnica umožní prijímateľom kontinuálnu edukáciu a povzbudí
zmysluplné využitie voľného času,
 sprostredkovanie audiovizuálnych služieb pre prijímateľov sociálnych služieb, ktorí z dôvodu
zdravotného postihnutia nevedia, resp. nemôžu čítať.

B. PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE
1. Organizačná štruktúra
Aktuálna organizačná štruktúra je uvedená na našej webovej stránke. Počet zamestnancov oproti
minulým rokov stúpol o 0,5 pracovného miesta, súvisiaceho s rozšírením ZPB a nárastom kapacity o 6
miest.

3. Dobrovoľníctvo

Do práce v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO zapájame
aj dobrovoľníkov. V roku 2018 sa dobrovoľníci zapojili do nasledujúcich súborov aktivít:

Aktivita

počet dobrovoľníkov

s klientmi
úprava priestorov zariadenia
rozvoj zručností klientov
Spolu

36
96
9
141

Počet odpracovaných
hodín
271
384
66
721

Počet dobrovoľníkov a počet odpracovaných hodín sa z roka na rok zvyšuje. Oproti
roku 2017 sa počet dobrovoľníkov zvýšil o 16 osôb a počet hodín dobrovoľníckej aktivity
o 34 hodín.
C. PREVÁDZKOVÉ ZABEZPEČENIE
1. Priestorové zabezpečenie
DSS KAMPINO poskytuje sociálnu službu v dvoch budovách prepojených zimnou záhradou.
Ubytovanie v Domove sociálnych služieb je pre klientov v týždennej pobytovej sociálnej službe
zabezpečené v priestoroch:
 dvoch samostatných trojizbových bytov, ktoré sú súčasťou zariadenia; obývajú ich 7 klienti, z toho
4 muži a 3 ženy;
 jednej izbe s tromi lôžkami pre imobilných klientov v rozhodujúcej miere odkázaných na lôžko; so
špeciálnym vybavením – elektrickým strojovým koľajnicovým systémom, špeciálne
polohovateľnými ležadlami s ovládaním;
 prebudovaného obytného priestoru so samostatným vchodom, vybaveného vstupnou halou, s tromi
samostatnými izbami, obývacou izbou, dennou miestnosťou určenou na edukáciu a sociálnymi
zariadeniami; obývajú ich 4 klienti (muži);
V letnom období sme zrekonštruovali ďalšiu časť obytného priestoru s „bunkami“ na moderné
ubytovacie priestory so sociálnym zariadením pre 6 osôb. Rekonštrukciu finančne podporil BSK
a vybavenie priestorov Združenie KAMPINO PLUS, OZ.
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO prevádzkuje vlastnú kuchyňu podľa
Systému Správnej a výrobnej praxe a v Systéme zabezpečenia kontroly hygieny potravín HACCP.
Najlepšie domáce jedlo a kysnuté koláče v nej pripravujú naše pani kuchárky. Stolovanie pripravujú
klienti zariadenia v jedálni s kapacitou 50 miest.
Účelové priestory DSS KAMPINO – spoločenská miestnosť, telocvičňa, osem miestností pre
denné aktivity, SNOEZELEN, záhrada a zimná záhrada dávajú prijímateľom sociálnych služieb
dostatočné možnosti a priestor na vzdelávanie, nácvik sociálnych zručností, krúžkovú činnosť, pohyb,
relaxáciu, či aktivity vo voľnom čase. Multimediálna miestnosť je špeciálne vybavená interaktívnou
tabuľou a PC pre klientov a zamestnancov. Zvyšuje záujem klientov o vzdelávanie, nadobúdanie
nových zručností a interaktívnu komunikáciu.
V Domove sociálnych služieb je postupne zabezpečovaná bezbariérovosť.
Zariadenie
je
zvonku
zabezpečené
dvoma
vstupmi
s rampou
aj na nadzemné podlažie; zvnútra jednou schodiskovou plošinou a schodolezom.

a

zábradlím

Zariadenie podporovaného bývania je zriadené v útulnom 6 – izbovom rodinnom domčeku
v tichom prostredí na Mokrohájskej ulici č. 5 v Bratislave a bytovom dome v šiestich samostatných
garsónkach, rekonštruovaných v r. 2016 z finančných prostriedkov BSK. Byty sú vybavené nábytkom
z vlastných zdrojov klientov a sú ich osobným majetkom.
Šiesti klienti v rodinnom domčeku obývajú 5 izieb – dve 2-posteľové a 2 izby pre jednotlivca.
Spoločne užívajú obývaciu miestnosť a stravu si pripravujú v spoločnej kuchyni vybavenej
elektrospotrebičmi a bielou technikou. Na dvoch podlažiach sú umiestnené 2 kúpeľne. Potravinová
komora ukrýva malé zásoby potravín, ktoré klienti priebežne dopĺňajú a míňajú. V spoločnom šatníku
na nadzemnom podlaží si odkladajú menej používané veci osobnej potreby.
Exteriér domčeka obopína záhrada, ktorá je nielen oázou pokoja, oddychu a relaxácie, ale určená
aj pre pracovné aktivity v zeleninovej a bylinkovej. Exteriér záhrady dopĺňa relaxačná časť upravená
v štýle „Záhrada ako snoezelen“, navrhnutá a realizovaná obyvateľmi domčeka a dobrovoľníkmi.
Príprava jedál na ohnisku obyvateľom domčeka prináša kulinárske zážitky nielen jeho obyvateľom,
ale aj návštevám, ktoré sa v tomto prostredí cítia veľmi príjemne.
2. Finančné hospodárenie

Na základe Uznesenia BSK č. 5/2018 zo dňa 26.01.2018 bol DSS KAMPINO stanovený
záväzný limit príjmov a záväzný limit dotácií na rok 2017 nasledovne:
Príjmy celkom (v €)
80 604,00

Dotácie celkom v (€)
784 742,20

Kapitálové výdavky (v €)
0,00

 Príjmy:
Príjmy rozpočtu DSS KAMPINO boli na rok 2018 schválené v celkovej výške
75 030,00 EUR. Po zmenách v príjmovej časti rozpočtu výška príjmov predstavovala čiastku
74 560,73. V porovnaní so skutočnosťou roku 2016 bol limit príjmov pre rok 2018 vyšší
o 340,66 EUR. V roku 2018 DSS KAMPINO príjmy rozpočtu plnilo celkom vo výške
74 560,73 EUR. čo predstavuje plnenie na 99,37 %.
Plnenie príjmov v roku 2018 v členení:
Príjem
za poskytované sociálne služby
za stravné
za úroky
vratky
ostatné

suma (v €)
72 865,39
6 836,96
0,00
3 411,20
6 267,00

Spolu

74 560,73

Priemerné mesačné náklady na klienta a úhrady klientov podľa typu sociálnej
služby:
Typ sociálnej služby

ambulantná
týždenná pobytová
Zariad. podpor. bývania

Priemerné
mesačné náklady
na klienta (€)
1 184,18
1 164,48
638,79

Priemerná
mesačná úhrada
klienta (€)
43,86
157,29
165,84

Rozdiel –
rozpočet BSK (€)
1 140,32
1 006,89
472,95

 Výdavky:
Výdavky rozpočtu DSS KAMPINO boli na rok 2018 schválené v celkovej
výške 784 742,20 EUR. Po trinástich rozpočtových opatreniach sa limit dotácie záväzných

ukazovateľov rozpočtu v časti bežné výdavky zvýšil celkom o 65 504,67 EUR. Dotácie pre
DSS KAMPINO na rok 2018 predstavovali celkom výšku 850 246,87 EUR.

VÝDAVKY
Bežné výdavky
(600) bez A
- mzdy, platy,...
(610)
- poistné a príspevky. do
poisťovní (620)
- tovary a služby
(630)
- bežné transfery (640)
- A. mimorozpočtové
zdroje (v rámci 630)
Kapitálové výdavky
700
Celkom:

Schválený
rozpočet
2018

Upravený
rozpočet
2018

Čerpanie
rok
2018

Čerpanie
rok
2017

(v €)
%
plnenia za
2017

784 742,20 781 494,22 781 494,22 774 360,08

92,24 %

442 240,00 471 903,31 471 903,31 422 445,02

100,00 %

154 542,80 163 710,73 163 710,73 147 032,68

100,00 %

182 389,32 213 165,40 211 186,85 197 435,38

99,07 %

5 550,00

5 550,00

3 446,18

2 462,00

62,09 %

00,00

6 767,00

6 767,00

3 585,00

100,00 %

0,00

0,000

0,00

1 400,00

0,00 %

784 742,20 735 744,16 735 744,16 735 744,16

92,24 %

V kategórii 610 výdavky na mzdy, platy, ... bolo čerpanie vo výške 471 903,39 EUR,
čo predstavuje čerpanie na 100,00 %. (vyplatené tarifné platy, príplatky a odmeny
za 12 mesiacov) podľa zaradenia zamestnancov v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. V roku 2018 v porovnaní s rokom 2017 bolo v tejto kategórii
vyplatených o 49 458,29 EUR viac. Na zvýšenom čerpaní sa prejavili najmä s úpravami
miezd zamestnancov v zmysle platných zákonných ustanovení, ale hlavne so zákonným
zvýšením tarifných platov zamestnancov v priebehu roku 2018 vo výške 6,00 % .
V kategórii 620 poistné a príspevky do poisťovní boli finančné prostriedky rozpočtu
čerpané v závislosti od vyplatených mzdových prostriedkov vo výške 163 710,73 EUR,
V kategórii 630 tovary a služby boli finančné prostriedky, pridelené z dotácie BSK,
čerpané vo výške 211 186,83 EUR, finančné prostriedky boli vyčerpané na 99,07 %. Okrem
toho DSS KAMPINO malo v roku 2018 pridelené účelovo viazané finančné prostriedky
z mimorozpočtových zdrojov a to vo výške 6 767,00 EUR. Tieto finančné prostriedky boli
vyčerpané na 100 ,00 %. V roku 2018 v porovnaní s rokom 2017 bolo v tejto kategórii
čerpaných o 13 751,47 EUR viac a to z dôvodu nevyhnutných opráv v zariadení.
Financovanie bolo kryté na 100,00 % zo schváleného rozpočtu pre DSS KAMPINO na rok
2018.
V kategórii 640 bežné transfery boli finančné prostriedky, pridelené z dotácie BSK,
čerpané vo výške 3 446,18,00 EUR, finančné prostriedky v tejto kategórii boli čerpané
na 62,09 %. V roku 2018 v porovnaní s rokom 2017 bolo v tejto kategórii čerpaných
o 984,18 EUR viac..
 Pohľadávky:
DSS KAMPINO evidoval k 31.decembru 2018 pohľadávky vo výške 5 832,60 EUR.
Pohľadávky vo výške 5 101,35 EUR predstavujú predpis úhrad za poskytnutú sociálnu službu
klientom v mesiaci december 2018. Pohľadávky vo výške 731,25 EUR
sú u obdobia do decembra 2018. V porovnaní s rokom 2017 sa pohľadávky DSS KAMPINO
voči klientom znížili o 284,16 EUR, čo je spôsobené úspešným vymáhaním pohľadávok

za predchádzajúce obdobia. DSS KAMPINO dlhoval finančné prostriedky za poskytnutú
sociálnu službu už len jeden klient..
 Záväzky:
DSS KAMPINO neevidoval k 31.12.2018 voči dodávateľom tovarov a služieb žiadne
záväzky. Taktiež DSS KAMPINO k 31.12.2018 neevidovalo záväzky voči prijímateľom
sociálnej služby za poskytovanú sociálnu službu, všetky záväzky boli vyrovnané v priebehu
roka 2018.
3. Projekty a dary:
V roku 2018 bolo DSS KAMPINO podporené MPSVaR SR dotáciou na podporu rozvoja
sociálnych služieb vo výške 540 € na zakúpenie 4 ks tabletov pre 4 skupiny klientov.
V roku 2018 prijal DSS KAMPINO dary v celkovej výške 7 021,41 EUR v nasledovnom členení:
Komunitná nadácia Bratislava

2. OZKAMPINO PLUS
3. OZ KAMPINO PLUS
4.. Nadácia PONTIS
5. ZUNA studio, Bratislava
Spolu:

Daruj knihu 2018

149,42

Vybavenie rekonštr.priestorov
Kniha – môj učiteľ a priateľ
Akcia "Naše mesto 2018"
Trezor na lieky

PhDr. Jana Tvarožková
Riaditeľka

6 147,00
500,00
120,00
104,99
7 021,41

