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život mnohých z nás je to veľmi
dôležitých trinásť rokov.
Stále verím, aj napriek mnohým
nepriaznivým či často až kritickým
situáciám, ktoré sa tu čas od času
vystriedajú, že história Domu Svitania,
n.o. bude podstatne dlhšia.
Ďakujeme Vám za Vašu priazeň!
S úctou
Stefi Nováková
riaditeľka Domu Svitania, n.o.

MILÍ PRIATELIA, VÁŽENÍ
KOLEGOVIA,
dostala sa Vám do rúk Výročná správa
neziskovej organizácie Dom Svitania za
rok 2009.
Má trochu iný charakter, ako tradičné
hodnotiace výročné správy mávajú.
Pripravili ju vlastným vkladom, vlastnými
príspevkami naši zamestnanci-klienti so
zdravotným postihnutím. Dozviete sa z ich
pocitov a ich popisu, ako oni vnímajú svoj
osobný vklad a podiel na činnosti Domu
Svitania ako celku.
Každý celok sa skladá z maličkosti. Každý
z nás tu má svoju dôležitú úlohu, lebo
spolu ten celok, ten kolektív Domu
Svitania, n.o. vytvárame. Naša história je
13 rokov stará. Nehodnotím, či je to málo
alebo veľa. Ale dovolím si povedať, že pre
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TO SME MY

Kto som
Volám sa Martina , mám 34 rokov. Som
vyučená krajčírka a som epileptik,
astmatik a alergik.

Kde pracujem
Pracujem v Dome Svitania, n. o. v
Jakubove, ktorý poskytuje zamestnanie
pre ľudí s mentálnym a kombinovaným
postihnutím. V Dome Svitania máme
rehabilitačné stredisko, kreatívny ateliér a
tri chránené dielne: montáž a balenie,
krajčírstvo a kníhviazačstvo. Pracujú tu
klienti pod dohľadom pani majsterky a jej
asistentky, ktoré nám zadeľujú prácu.
Klienti sú zaradení do dielní podľa
zručností.

Ako funguje naša dielňa
V našej dielni sa šijú výrobky z
odpadových látok a zo vzorkovníkov.
Teraz máme zákazku na 1000 párov
papučí pre veľkú firmu. Materiál na ne
sme získali z firmy, ktorá vyrába
autopoťahy. Poťahy, ktoré sú poškodené,
nám odložia a my si ich dovezieme našim
autom. Dovezený materiál rozpárame,
potom sa naň obkreslí šľapa a priehlavok
papuče veľkosti 7 a 10, vystrihne sa,
potom sa našije vrchná látka , olemuje sa a
priehlavok sa prišije na šľapu. A máme
hotovú papuču. Máme ešte veľa rôznych
zákazok aj od iných podnikov.

Prečo chodím do práce
Do práce chodím preto, lebo z každej
predošlej ma vyhodili pre epilepsiu, alebo
ma vôbec nezobrali. Tu v Dome Svitania
máme vynikajúci kolektív a sme ako jedna
veľká rodina. A tiež chodím do práce
preto, aby som si niečo zarobila.

Čo robím
V Dome Svitania som zamestnaná v
krajčírskej dielni ako krajčírka. V našej
dielni sú traja klienti: Janka, Majka a ja.
Šijeme rôzne výrobky: obrusy, chňapky,
podušky, rôzne vrecúška, tašky, papuče a
iné výrobky z látok. Tieto výrobky som sa
musela najprvnaučiť šiť pod dohľadom
majsterky, aby som ich mohla vyrábať aj
ja.

Kto som
Volám sa Vlado, mám 36 rokov,
pochádzam z Malaciek. Vyučený som
nábytkový stolár. V Dome Svitania robím
knihára. Toto je moja už šiesta práca.
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Kde pracujem

Prečo chodím do práce

Pracujem v Jakubove v Dome Svitania,
knihára robím od roku 2000, je tomu už
10 rokov. Dom Svitania sú chránené
dielne a rehabilitačné stredisko.

Pracujem tu preto, lebo nie je dobré byť
nezamestnaným a práca sa hľadá veľmi
ťažko aj zdravým ľuďom bez postihnutia.

Čo robím
Pracujem v kníhviazačskej dielni,
vyrábame tam rôzne rámiky, malé aj
veľké na fotografie, všelijaké druhy
krabičiek podľa druhu použitia a rôzne iné
veci. Viažeme knihy, zbierky zákonov,
časopisy,
opravujeme
staré
knihy
(modlitebné knižky, kuchárske knihy,
atď).

Ako funguje naša dielňa
V našej dielni to vyzerá takto: Nachádzajú
sa tam rôzne stroje a to zlatička, pákové
nožnice, stojanová vŕtačka, lis na knihy a
automatická rezačka. V našej dielni
pracujeme štyria kolegovia, medzi
ktorými som aj ja.
Knihy, napríklad aj zbierky zákonov, sa
vyrábajú týmto spôsobom: prinesú nám
čiastky, ktoré sa skontrolujú, či niektoré
nechýbajú a ak niektoré chýbajú, tak nám
ich dodajú. Potom sa rozdelia do kníh
podľa čiastok a keď sú rozdelené, sklepú
sa medzi dva kusy lepenky a tri krát sa
natrú lepidlom z boku. Keď sú zalepené,
vyvŕtajú sa na vŕtačke na 5 dier od kraja,
zošijú sa a vyzlatí sa knižná doska. Po
prilepení a zalisovaní sa knihy zaťažia. Na
nasledujúci deň knihy vyberieme,
skontrolujeme a prelistujeme, keď je
všetko v poriadku, môže si zákazník pre
knihy prísť.

Kto som
Volám sa Marián. Rád čítam historické
knihy a chodím do prírody. Mám 28
rokov.

Kde pracujem
Pracujem v Dome Svitania v Jakubove v
chránenej dielni montáže a balenia. Okrem
tejto
dielne
máme
krajčírsku
a
kníhviazačskú dielňu. A kreatívny ateliér.
V dielňach pracujeme podľa pokynov pani
majsterky. Okrem dielní sme často aj v
rehabilitačnom stredisku.

Čo robím
Pracujem v dielni montáže a balenia.
Skladáme nábytkové kovanie. Materiál
na ne sa skladá z umeliny a plechu. Toto
kovanie
sa
používa
na
vešanie
nábytkových skriniek. Keď zložíme
umelinu a plech dohromady, dáme ich do
krabíc, kde sa zmestí 400 kusov. Krabice
ukladáme na paletu. Za týždeň musíme
spraviť 6 paliet. V každej palete je 24
krabíc. Keď sú hotové, príde pre ne auto.
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S kolegami ich naložíme do auta a
vyložíme ďalší materiál na skladanie. To
sú mechy s umelinou a plechy v
krabiciach.

Prečo chodím do práce
S kolegami sa mi dobre pracuje, lebo sme
dobrí kamaráti. Aj s majsterkami dobre
vychádzam. V práci si zarobím peniaze a
som v dobrej spoločnosti medzi ľuďmi.
Rád chodím do tejto práce, lebo mám z
toho dobrý pocit.

podušky, sedáky na stoličky, tašky. V
dielni kníhviazačskej sa viažu knihy,
zbierky zákonov, rôzne ročníky časopisov.
Okrem viazania kníh sa v kníhviazačskej
dielni vyrábajú aj rámiky na fotografie a
ozdobné a úložné krabičky, ktoré sa môžu
použiť na uloženie bižutérie, ale aj na
fotografie. Tieto rámiky a krabičky sa
vyrábajú z lepenky a okrasných tapiet. V
dielni montáže a balenia sa skladá
nábytkové kovanie. Nábytkové kovanie
slúži na prichytenie nábytku na stenu.

Čo robím

Kto som
Volám sa Ľubomír Janči a pracujem v
Dome Svitania v chránených dielňach od
roku 2005.

Kde pracujem
V Dome Svitania sa nachádzajú štyri
chránené dielne: kreatívny ateliér,
krajčírska dielňa, kníhviazačská dielňa a
dielňa montáže a balenia. V kreatívnom
ateliéri sa ručne vyrábajú pohľadnice,
rôzne darčekové predmety ako sú
napríklad závesné motýle, ozdoby do
kvetináčov, dekoratívne knihy na rôzne
príležitosti, ručne vyrábané obálky a
podobne. V krajčírskej dielni sa vyrábajú
dekoratívne stromčeky, rukavice, obrusy,

Ja pracujem v kreatívnom ateliéri, kde
vyrábam obálky na pohľadnice, ale taktiež
lepím pasparty, ktoré sa používajú na
výrobu závesných motýľov. Ak treba,
tlačím na tlačiarni v rehabilitačnom
stredisku texty na ručne robené
pohľadnice, podľa potreby pracujem v
dielni montáže a balenia, cez leto sa
starám podľa potreby o skalku a živý plot,
ktorý máme pred Domom Svitania.

Ako funguje moja dielňa
Teraz vám stručne popíšem, ako sa
vyrábajú obálky. Na okraj by som chcel
pripomenúť, že všetky výrobky z Domu
Svitania sú vyrobené z odpadového
materiálu a ručne vyrábané obálky nie sú
výnimkou. Vyrábajú sa z odpadových
tapiet. Na výrobu potrebujeme orezovací
nôž, lepidlo, záložky, ktoré sa vkladajú do
obálky a slúžia na to, aby sa tapetový
papier nezlepil dokopy, obálková šablóna
a závažie. Postup pri výrobe je
nasledovný: na odpadovú tapetu si
položíme šablónu, zaťažíme závažím, aby
sme obálku mali čo najpresnejšie
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vyrezanú. Nasleduje vyrezanie obálky
podľa šablóny, po vyrezaní si zoberieme
pravítko, aby sme mali obálku rovno
poskladanú. Ak máme obálku poskladanú,
vložíme záložku do obálky a zlepíme ju.
Pri lepení nie je potrebné použiť veľké
množstvo lepidla, pretože sa môže stať, že
nám lepidlo vytečie z obálky a následne sa
nám obálka môže znehodnotiť. Po
zalepení obálky ju zaťažíme. Po 10
minútach obálku odťažíme a vyberieme
bezpečne záložku z obálky. Ak sa nechá
obálka veľmi dlho zaťažená, môže sa stať
to, že vložka sa prilepí o obálku a potom
je problém pri jej vyťahovaní, obálka sa
môže poškodiť. Po vytiahnutí záložky z
obálky sa skontrolujú kraje obálky, či sú
správne zalepené. Takto skontrolovaná
obálka je pripravená na expedíciu.

Prečo pracujem
Svitania

v

Dome

V prvom rade je to preto, lebo na voľnom
pracovnom trhu nie je dostatok
pracovných príležitostí a je veľmi málo
firiem, ktoré by mali záujem zamestnať
ľudí s hendikepom. Za ďalšie preto, lebo
je tu výborný kolektív, s ktorým zažijem
veľa srandy pri vykonávaní pracovnej
činnosti.

Kto som
Volám sa Kamilka a som zo Záhorskej
Vsi. Do práce cestujem autobusom. Doma
mám veľa mladších kamarátov a
kamarátky, ktoré sa na mňa vždy tešia.
Som rada, že mám teraz prácu, veľmi veľa
sa prepúšťa, ale my sa zatiaľ dobre
držíme.
Moje záľuby: zvieratká, rôzne pracovné
predaje, konferencie, výlety, dovolenky z
práce aj s rodinou.Veľmi rada prezentujem
náš Dom Svitania. Mám ukončenú
základnú školu a 3 roky učňovky.

Kde pracujem
Pracujem v Dome Svitania v Jakubove v
dielni montáže a balenia. Naša pani
riaditeľka nám vybavuje veci, ktoré
potrebujeme. Či už zháňa peniažky alebo
píše projekty, z ktorých si môžeme niečo
kúpiť alebo ísť niekam na zahraničnú
akciu.

Čo robím
Patrím do dielne montáže a balenia, ale
zväčša som v kreatívnom ateliéri a
vyrábam
pohľadnice,
magnetky
a
svietniky zo sadry, ručne urobené obálky.
Ak som v kreatívnom ateliéri a zrazu ma
potrebujú v dielni montáže a balenia,
pomôcť idem tam. Chodím pomáhať aj do
kníhviazačskej dielne, tam im troška
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pomôžem s krabičkami, ak mi to
majsterka povolí. Sem - tam chodím do
krajčírskej dielne strihať vatelín alebo
obkresľujem papuče. Som teda všestranná
pracovníčka.
Rada
chodím
do
rehabilitačného strediska pomáhať Aničke
upravovať a vyberať fotky, písať texty,
robiť nástenky. V tejto práci ma všetko
baví, rada si vyskúšam nové veci.

Ako
funguje
stredisko

rehabilitačné

som nastúpila do Domu Svitania. Veľmi
som sa potešila, že mám nejakú prácu a
budem mať nových kamarátov a hlavne že
vypomôžem doma finančne a nemusím
sedieť doma. Každý mesiac dostaneme
výplatu a invalidný dôchodok. Pani
riaditeľka nám pomohla so žiadosťami na
ZŤP preukazy, lepšie sa cestuje. Zarobené
peniaze použijem na dovolenky, na nákup
do domu a vypomôžem aj s platením
niektorých účtov.

V rehabilitačnom stredisku sa učíme robiť
na PC napríklad: písanie vo Worde,
powerpoint, prácu s internetom, ukladanie
a tlačenie fotografií, výrobu násteniek.
Každý z nás má svoj záznamový hárok,
ktorý má vo svojej priehradke a tam si
zaznamenáva, čo robil.
Máme aj komunikáciu, sú to spoločné
sedenia,
gratulovanie
k
sviatku,
prezentácie na verejnosti na spoločných
akciách, vyjadrovanie vlastného názoru,
konferencie, spoločné tréningy a práca v
menších skupinkách, riešenie konfliktov a
sporov, práca vo dvojici v kuchynke.

Prečo pracujem práve v Dome
Svitania?
Keď som robila v inej práci, začala som
mať zdravotné problémy, mám trvalé
následky a netrúfnem si už na normálnu
prácu, ktorú som robila. Vyskúšala som už
dvanásť zamestnaní, prišla choroba a dva
roky som bola doma a živili ma naši. Keď
už mi dovoľoval zdravotný stav pracovať,
hľadala som po okolí nejakú chránenú
dielňu. Vedela som o Dome Svitania,
našla som si adresu a telefónne číslo.
Zatelefonovali sme a za necelý mesiac
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úmerné vynaloženej námahe. Uzavrime
túto úvahu vďačným konštatovaním Milý Dom Svitania, ako dobre, že ťa
máme.

TVORBA, ROZVOJ, OCHRANA
A PREZENTÁCIA DUCHOVNÝCH
A KULTÚRNYCH HODNÔT
Skúste si predstaviť záhradu, v ktorej rastú
rôzne ovocné stromy. Každý z nich je
trochu iný, každý si vyžaduje inú opateru.
O tie stromy sa stará viacero záhradníkov,
ktorí im s láskou venujú všetky svoje
znalosti, aby aj napriek neprajným
vplyvom okolia rástli a mocneli. A teraz
sa prenesme z ovocnej záhrady takej ako
ju všetci poznáme, do takej inej, našskej,
kde „ľudské ovocné stromy“, ktoré majú
svoje mená, prinášajú opatrovateľom
úrodu. Tou inou záhradou je náš Dom
Svitania.
Človeka napadne, že veď Dom Svitania
samotný ovocie neprináša, on je len
„oplotením“ záhrady tých ľudských
stromov. No treba sa hneď aj opýtať: Čo
by bolo, keby Domu nebolo? Iste, tie
ľudské stromčeky by rástli, ako rastú aj
dnes. Len ich rast by bol asi pomalší,
možno taký neucelený, možno by
vyžadovali viac „záhradníkov“, ako je
tomu v Dome a možno by ovocie nebolo

Zavše si myslíme, že stromy nás
nevnímajú, veď je to iba drevo. Zdá sa
však, že táto domnienka nie je celkom
správna. Stromy žijú a radujú sa i trpia s
nami. O čo viac to platí o „ľudských
stromoch“ záhrady Domu Svitania! Veď
ony sú ľudské bytosti, Božie deti.
Vnímavé a reagujúce, dávajúce svojmu
okoliu zreteľne najavo svoju radosť i žiaľ,
spokojnosť i nevôľu, naplnenie i úzkosti...
Cítim, že v prostredí Domu je dobrá pôda
pre to, aby sa tu zakorenili a rástli
duchovné a kultúrne hodnoty ľudského
rodu. Som pevne presvedčený, že živiny
pre rast týchto hodnôt im dáva láska.
Láska - fenomén, uchvacujúci naše
vnútro, vynášajúci ducha až do oblakov,
láska, ktorej podstatu ani nie sme schopní
zadefinovať... Láska, pochádzajúca od
Boha.
Nepochybujem o tom, že len láska dokáže
vytvárať tie čarovné putá medzi
„stromčekmi“ a ich „záhradníkmi“, len
láska ich poháňa stále vpred, k plnšiemu
uspokojeniu ich očakávaní. Len láska,
nikdy nie dekadencia, je hybnou silou
skutočných kultúrnych hodnôt. Len láska
je tou vzácnou substanciou, miazgou,
ktorá vytvára pocit spolupatričnosti a
zodpovednosti „ľudských stromov i
záhradníkov“ pred tvárou Božou.
„Čokoľvek ste urobili jednému z týchto
maličkých, mne ste to urobili“, hovorí
Ježiš a myslí to veľmi vážne. Tieto slová
sú návodom na lásku podobnú tej jeho.
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Opravdivú, čistú, bezpodmienečnú, takú,
ktorá je schopná obetovať sa do krajnosti.
Vari treba viac uvažovať o hodnotách,
ktoré sa tu tvoria, rozvíjajú, ochraňujú a
zviditeľňujú často v chabnúcom svetle
tohto sveta? Podľa mňa ani nie. Činitele
tohto vysoko ľudského vzorca sú známe.
A prínos Domu Svitania bude vždy až
nematematicky pozitívny, ak každý skutok
v „Dome-záhrade“ bude bohato znásobený
láskou. Ja verím, že to tak zostane.
Možno ste čakali detaily, štatistické údaje
alebo psychologicko - spoločenské
pojednanie. Nádejam sa, že ma pochopíte,
lebo ja Dom Svitania i jeho poslanie
vnímam takto.
V úcte k blahoslavenej Matke Tereze i ku
všetkým Vám v Dome Svitania
Ing. Jozef Bulla, predseda
Správnej rady Domu Svitania, n.o.

MISIA NEZISKOVEJ
ORGANIZÁCIE,
POSKYTUJÚCEJ VŠEOBECNE
PROSPEŠNÉ SLUŽBY
Misiou Domu Svitania, n.o. je podpora
a pomoc mladým ľuďom s mentálnym
a kombinovaným
postihnutím,
ich
integrácia, začlenenie do spoločnosti,
sociálna inklúzia.

VZNIK NEZISKOVEJ
ORGANIZÁCIE,
POSKYTUJÚCEJ VŠEOBECNE
PROSPEŠNÉ SLUŽBY
Nezisková organizácia Dom Svitania
vznikla 19.12.2006. Jej zakladateľom je
Občianske združenie Svitanie – Združenie
na
pomoc
ľuďom
s mentálnym
postihnutím (ďalej len ZPMP) v
Malackách.
Od roku 1997 do konca roku 2007 bol
Dom Svitania organizačne začlenený pod
Občianske združenie Svitanie – ZPMP,
bez právnej subjektivity.
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Zaregistrovanie Domu Svitania ako
neziskovej
organizácie
pozitívne
ovplyvnilo:
 budovanie vlastného mena a značky,
 presadenie potrebných koncepčných
zmien v zariadení,
 možnosť podávať vo vlastnom mene
žiadosti, projekty a granty,
 možnosť zaregistrovať sa ako príjemca
2 % z daní,
 transparentnosť hospodárenia a
účtovníctva.



Výkonný aparát, riaditeľka, zamestnanci a klienti Domu Svitania, n.o.
(interná štruktúra).

ŠTRUKTÚRA
NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE
DOM SVITANIA
Orgány neziskovej organizácie Dom
Svitania sú:
 Správna rada, ktorá je najvyšším
orgánom neziskovej organizácie a má
sedem členov:
Ing. Jozef Bulla, predseda, Bc. Elena
Límová, Anna Košíková, Ľudmila
Nováková, Mgr. Jana Petrakovičová,
Bibiána Sirotová, Mgr. Anna Trnková.
V správnej
rade
sú
zastúpení
zakladatelia neziskovej organizácie,
rodičia klientov Domu Svitania,
zástupcovia
samosprávy
a osoby
verejne činné.
 Riaditeľka, štatutárna zástupkyňa,
Mgr. Štefánia Nováková, riadi činnosť
neziskovej organizácie a koná v jej
mene.
 Revízor, Ing. Vlasta Točeková, je
nezávislý kontrolný orgán neziskovej
organizácie, ktorý dohliada na jej
činnosť.

ČLENSTVO V INÝCH
ORGANIZÁCIÁCH
Dom Svitania, n.o. je členom Združenia
na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike a Asociácie
zamestnávateľov občanov so zdravotným
postihnutím v Slovenskej republike.
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DRUH VŠEOBECNE
PROSPEŠNÝCH SLUŽIEB
Nezisková organizácia Dom Svitania
podľa Štatútu poskytuje všeobecne
prospešné služby v oblastiach (citácia):
1. sociálna pomoc a humanitárna
starostlivosť v zmysle zákona NR SR
č.195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci,
v znení neskorších predpisov.
§ 33 – rehabilitačné stredisko – poskytuje
starostlivosť občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí sú podľa posudku
príslušného orgánu odkázaní na obnovu
najvyššie dosiahnuteľného individuálneho
stupňa osobnostného vývinu a fyzickej
výkonnosti.
2. regionálny rozvoj a zamestnanosť
v zmysle zákona NR SR č. 5/2004 Z.z.
o službách zamestnanosti, v znení neskorších predpisov.
§ 55 - chránená dielňa a chránené
pracovisko je určené predovšetkým na
pracovné uplatnenie občanov so zdravotným postihnutím.
3. tvorba, rozvoj, ochrana, obnova
a prezentácia duchovných a kultúrnych
hodnôt so zameraním na organizovanie
kultúrnych a spoločenských
podujatí
a služby organizovania seminárov, školení, besied a pod.
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SPOLUPRÁCA SO
ZAHRANIČÍM

Pochvalu sme zožali aj na Radničkiných
trhoch 2009 za nové inovatívne výrobky.

V zahraničí má Dom Svitania, n.o. stálych
priateľov a sympatizantov, ktorí činnosť
zariadenia podporujú materiálne, ale
najmä morálne. Sú to Lebenshilfe Siegen
z Nemecka, IWL Landsberg z Nemecka
a Nadácia Conaction z Holandska. Mnohí
zamestnanci Domu Svitania, n.o. sa práve
v Nemecku a Holandsku učili, ako
pracovať s ľuďmi s postihnutím.

Naši partneri zo zahraničia nás pravidelne
navštevujú a stále intenzívne spolupracujeme.
Ďakujeme im za pomoc a podporu!

VÝZNAMNÉ OCENENIA PRE
DOM SVITANIA, N.O.
Dom Svitania, n.o. dostal za prácu v roku
2009 významné ocenenie od Nadácie
SOCIA za originálne poňatie sociálnej
rehabilitácie ako neformálneho vzdelávania.
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SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ
V ROKU 2009

Štruktúra výdajov
Mzdy a odvody do
poisťovní
Energie
Obedy-stravné

Výdaje v €:

Materiál do CHD
Služby

drobný nákup - bežné do réžie

9857

materiál KR

3330

materiál KN

1549

elektrika

1688

voda

217

plyn

4764

obedy pre školiteľky-vzdelávanie
opravy a udržiavanie (autá,
kotolňa, kopírka, PC-zostavy...)

7
1773

Poplatky

Príjmy v €:
Tržba za vl. Výrobky
Za sociálne služby
sponzorské (Inge D.-Nemecko,
SOCIA)

cestovné náklady

706

Urok na banke

repre /občerstvenie/

376

Dotácia z UP

telefony, internet

2420

Poštovné
účtovnícke služby
Nájomné
školenia (riaditeľka)

mzdové náklady
odvody do poisťovní
soc. náklady (príspevok
stravné, tvorba soc. Fondu)

odpis 2009

48
76533

Dotácia Klub žien

1660

Dotácia BSK

17632

3550

Dotácia VUB

2687

2017

Dotácia GSK

1200

1109

Dotácia Citibank

450

2% z daní-čerpanie v r. 2009

16097

predaj majetku- auto
2109

SPOLU:

2800

191 201 €

28208

Štruktúra príjmov

na
5075
349
2409
152
3888

daň na bu

8

členské ZPMP

9

SPOLU:

10737

94217

cestná daň
iné ost. náklady - poplatky,
poistenia
áut
a
klientov
(koncesionárske, notárske, STK)
kolky, ceniny

2314

355

119

prepravné a parkovné služby
ostatné služby (BOZP, revízie,
príkazné zmluvy, reklama v
odbornom katal., letáky...)

59043

170 273 €

ÚPSVaR v MA
BSK
Výnosy z vlasnej
činnosti
Sponzorské, projekty,
granty, 2 % z dane
Poplatky za soc.
služby

20 927 €
Hospodársky výsledok
2009
Ročnú účtovnú závierku, prehľad o peňažných
príjmoch a výdavkoch neziskovej organizácie za
rok 2009 vypracovala Vladimíra Redenkovičová,
UMO s.r.o., poskytovateľ ekonomických služieb
pre Dom Svitania, n.o.
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Milý čitateľ,
tak ako sme už v úvode napísali, túto
Výročnú správu za rok 2009 sme pripravili v
dobrom úmysle pre Vás, našich priaznivcov.
Veríme, že po jej prečítaní nechá vo Vás
nejaký pocit, či dobrý, či horší, ale niečím
Vás zaujme, neprejdete ju len tak bez žiadnej
emócie.
My sa budeme zase za rok snažiť niečo pre
Vás napísať a poskytnúť Vám obraz z našich
pracovných aj ľudských príbehov.
Ďakujeme Vám za podporu!
Kolektív zostavovateľov
z Domu Svitania, n.o.

Výročná správa
Domu Svitania, n.o. Jakubov za rok 2009
Tlač: Kníhtlač Gerthoffer, Zohor
Zostavili: Stefi Nováková a Anna Trnková
Foto: Archív Domu Svitania, n.o.
Grafická úprava: Marian Trnka
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