Výročná správa
neziskovej organizácie Aptet, n.o.
za rok 2019

Naším poslaním je pomôcť ľuďom adaptovať sa na zmeny, ktoré súvisia so
starnutím a pripravovať ich na starobu.
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1. Identita a vízia
Kto sme
Sme skupina nadšencov, ktorí veria tomu, že aj človek v druhej polovici svojej životnej púte
má nárok na otvorenú budúcnosť. Čo je nesmierne dôležité je fakt, že my vnímame čas
ako dar a nie ako prekliatie.
To ako sa snažíme napĺňať naše poslanie najlepšie vystihuje náš slogan:
„NIE STE NA TO SAMI“
Naše poslanie, ako i samotný zmysel existencie organizácie môžeme popísať v troch
rovinách:
• Jedinec – pomoc človeku.
Starnutie a staroba sa týka každého. Naším poslaním je byť oporou človeku nie len
pri vlastnom starnutí, ale chceme pomôcť každému, kto chce riešiť neľahkú a zložitú
situáciu spojenú so starnutím a starobou svojich blízkych, kolegov, známych.
Chceme pomôcť človeku adaptovať sa na dynamické zmeny pracovného trhu.
Nasmerovať jeho úsilie k rozvoju vedomostí, schopností, zručností a hlavne
motivácie až do vysokého veku.
• Firmy a organizácie – využiť potenciál vekovej diverzity na pracovisku a uľahčiť im
zvládať zmeny ktoré vyplývajú nie len z demografických zmien, ale i zo zmien
vyvolaných štvrtou priemyselnou revolúciou a jeho dopadu na oblasť ľudského
kapitálu. Dosiahnuť zmier medzi pracovnými schopnosťami
zamestnancov
a potrebami organizácie.
• Spoločnosť - To, že Slovensko bude v horizonte tridsiatich rokov, jednou z krajín
s najstarším vekovým priemerom obyvateľstva na svete je fakt. Či sa nám to páči,
alebo nie, toto je skutočnosť, ktorú nemôžeme dopustiť, aby sa ignorovalo. V krajine
bude žiť veľká skupina ľudí, ktorí budú mať úplne iné potreby a iné tempo života, ako
je to dnes. Ak chceme, aby to fungovalo, musíme už dnes robiť radikálne kroky.
V konečnom dôsledku našim hlavným poslaním je uľahčiť adaptáciu jedinca, organizácie
a spoločnosti na starobu a starnutie.
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V čom sme jedinečný
Svoje poslanie vykonávame odborne a s úctou a rešpektom ku každému.
Hodnoty a základné princípy
Naše osobné hodnoty sú odzrkadlené v hodnotách neštátnej organizácie Aptet n.o.
Nie len podporné skupiny, ale i naše skupinové vzdelávacie aktivity sa riadia nasledovnými
zásadami:
▪
▪
▪
▪

Bezpečnosť a diskrétnosť (anonymita – nízkoprahovosť)
Dôstojnosť, úcta, rovnosť
Otvorenosť a úprimnosť
Informujeme – neradíme, nehodnotíme

Pre nás je nesmierne dôležitá nízkoprahovosť našich aktivít
Vízia
Veríme tomu, že Slovensko sa môže poučiť zo skúsenosti vyspelých krajín a neodignorovať
demografický vývoj.
Sme presvedčení, že včasnou intervenciou dokážeme pomôcť ľuďom, organizáciám, ale
i celej spoločnosti s problémami, ktoré sprevádzajú starnutie a starobu. Pomôcť adaptovať
sa na zmeny v globálnom svete, kde istoty našich rodičov už pre nás neplatia.
Chceme nadviazať úzky kontakt s každým, kto má záujem posunúť Slovensko vpred. Či ako
jednotlivec so svojimi hodnotami, vzdelaním a zručnosťami, či ako zamestnávateľ svojim
vnímaním vekovej rôznorodosti na pracovisku, alebo ako štát, ktorý je tu pre všetky vekové
generácie a správne vníma ich možnosti, schopnosti, ale i potreby.
Veríme tomu, že človek v každom veku môže pracovať na svojej kreativite, učiť sa novým
zručnostiam, rozvíjať kritické myslenie a schopnosť spolupracovať, nebáť sa chýb
a otvorenej komunikácie, zvyšovať svoju psychickú i fyzickú odolnosť voči záťaži.
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2. Základné informácie o neziskovej organizácii

Názov
Sídlo
IČO
DIČ
Dátum vzniku
Druh všeobecne
prospešných služieb

Bankový účet

Aptet n.o.
Mlynský 2238, 934 01 Levice, Slovenská republika
45 743 126
2024101376
06. máj 2014

Nezisková organizácia Aptet n.o. poskytuje všeobecne
prospešné služby v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z. z. o
neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné
služby v znení neskorších predpisov v oblasti tvorby, rozvoja,
ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt
formou organizovania, zabezpečovania a realizácie seminárov,
kurzov, besied, konferencií zameraných na preseniorskú a
proseniorskú edukáciu, ako aj na ďalšie služby zamerané na
výchovu a vzdelávanie.
Slovenská sporiteľňa, a. s.
číslo účtu: 5081351015/0900
IBAN: SK5409000000005081351015
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3. Etický kódex
Etický kódex neziskovej organizácie Aptet n. o.
1. Nezisková organizácia vykonáva svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi a štatútom neziskovej organizácie.
2. Nezisková organizácia rešpektuje ľudské práva a svoju činnosť vykonáva tak, aby ich
podporovala.
3. Žiadny člen neziskovej organizácie nesmie svojim konaním poškodzovať dobré meno
neziskovej organizácie.
4. Nezisková organizácia je nestranná vo vzťahu k politickým stranám.
5. Nezisková organizácia je nestranná vo vzťahu k cirkvám, náboženským smerom
a sektám.
6. Členovia správnych a výkonných orgánov neziskovej organizácie musia predchádzať
konfliktu záujmov a v prípade, ak sa do tejto situácie dostanú, musia informovať o tom
ostatných členov orgánov a musia vynaložiť maximálne úsilie na odstránenie konfliktu
záujmov.
7. Nezisková organizácia hospodári s finančnými prostriedkami a materiálnymi darmi
hospodárne a transparentne a zaväzuje sa, že v prípade záujmu bude donora
informovať o použití daru. S donorom môže nezisková organizácia uzavrieť darovaciu
zmluvu.
8. Nezisková organizácia chráni osobné údaje svojich klientov a donorov. Nezverejňuje
a neposkytuje tretím stranám ich osobné údaje.
9. Nezisková organizácia si vyhradzuje právo úpravy tohto etického kódexu.
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4. Personálne obsadenie neziskovej organizácie

Štatutárny orgán

Bc. Igor Hrošovský, riaditeľ

Správna rada

PhDr. Stanislav Lőrincz, predseda
PhDr. Katarína Lőrinczová, podpredseda
Ing. Agnesa Gubišová, členka

Kontrolný orgán

Bc. Eva Pusztiová, revízorka

Vizuál

Monika Holečková, členka

Kontaktné údaje
aptet@aptet.sk
www.aptet.sk
https://www.facebook.com/aptet.sk/
https://www.linkedin.com/company/aptet-n-o-/
Mlynská 2238, Levice, prízemie

PhDr. Stanislav Lőrincz, predseda Správnej rady
lorincz@aptet.sk
+421 915 773 229
Bc. Igor Hrošovský, riaditeľ
hrosovsky@aptet.sk
+421 903 228 133
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5. Prehľad činností uskutočnených neziskovou organizáciou Aptet n.o.
v roku 2019

5.1.

#MGCLV - MEDZIGENERAČNÉ CENTRUM LEVICE

Medzigeneračné centrum v Leviciach, poskytuje bezplatné služby znevýhodneným a
zraniteľným skupinám a ich rodinným príslušníkom v nasledujúcich oblastiach:
▪ Podporné skupiny – emočná podpora
▪ Vzdelávacie a poradensko-facilitačné aktivity
▪ Komunitné aktivity
5.1.1 PODPORNÉ SKUPINY
Emočná podpora dokáže pomôcť prekonať človeku často bezvýchodiskovú situáciu v
živote. Podporné skupiny poskytujú bezpečný priestor, kde sa stretávajú ľudia s
podobnými problémami, ťažkosťami. Účastníci hovoria o svojich pocitoch, vzájomne sa
vypočujú a prostredníctvom skupinovej solidarity a spolupatričnosti začnú vnímať svoje
nešťastie z inej perspektívy. Nachádzajú oporu a podporu, ktorú dovtedy strádali.
Vzájomne sa podporujú a informujú sa. Zdieľajú osobné, často praktické skúsenosti s
priebehom choroby, ale i tabuizovanej témy emočnej záťaže, ktorú strata zamestnania
spôsobuje. Podporné skupiny sú efektívnym nástrojom na prekonanie sociálnej izolácie, či
už reálnej, alebo domnelej. V našom medzigeneračnom centre organizujeme bezplatné
podporné skupiny pod vedením skúseného facilitátora pre rôzne cieľové skupiny.
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Podporné skupiny rodinných opatrovateľov, ktoré organizácia Aptet n.o. realizuje od
jesene 2014 sme rozšírili o nové typy.
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5.1.2 VZDELÁVACIE A PORADENSKO-FACILITAČNÉ AKTIVITY
▪ Inakosti v kariérnom poradenstve
▪ EVEREST – program preseniorskej edukácie
▪ Mozog v hrsti
▪ Flow
▪ SMART zariadenia v každom veku
▪ Finančná gramotnosť
5.1.3 KOMUNITNÉ AKTIVITY
Spolupráca s integračným sociálnym podnikom Aptet ISP, družstvo
Aptet n.o. ako tvorca koncepcie integračného sociálneho podniku Aptet ISP, družstvo
naďalej intenzívne spolupracuje na naplnení poslania RSP. Prioritne sa zameriava na
aktualizáciu integračného programu a úspešnú implementáciu age managementu do
praxe.
5.2.

Piliere integračné programu:

▪
▪
▪
▪
▪

Merateľný sociálny dopad / uplatnenie sa na trhu práce
Komunitné vnímanie pracoviska
Age Management / Work Ability Index / Work Ability Coaching
Procesy
Progres (organizácie / jednotlivca)
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5.3.

Kontaktné miesto pre pacientov s Alzheimerovou chorobou

Cieľom podpornej skupiny rodinných opatrovateľov je poskytovať emocionálnu podporu
tým, ktorí sa starajú o človeka trpiaceho demenciou.
Viac informácií: http://www.aptet.sk/?page_id=501
V spolupráci so Slovenskou Alzheimerovou spoločnosťou sa v priestoroch sídla neziskovej
organizácie zriadil najskôr Informačný bod a neskôr Kontaktný bod.

V rámci kontaktného bodu sa realizujú stretnutia rodinných príslušníkov starajúcich sa o
človeka
s Alzheimerovou chorobou v domácom prostredí (tzv. podporná skupina). Cieľom
podpornej skupiny rodinných opatrovateľov je poskytovať emocionálnu podporu tým, ktorí
sa starajú o blízkeho človeka trpiaceho touto chorobou. Stretnutia sa konajú každý prvý
štvrtok v mesiaci od 17.00 hod. do 18.30 hod. v priestoroch Aptet n.o.
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5.4. TÝŽDEŇ CELOŽIVOTNÉHO UČENIA 2019
Aptet n.o. pripravil a realizoval v rámci Týždňa celoživotného učenia vzdelávaciu aktivitu
s témou „Starnutie a učenie“. Program bol určený pre širokú laickú verejnosť.
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5.5. TÝŽDEŇ KARIÉRY
V rámci Týždňa kariéry 2019 sme realizovali v spolupráci s Aptet ISP workshop „Inakosti
v kariérnom poradenstve“ určenú pre firmy v regióne. Za vzdelávací program sme získali
ocenenie od organizácii: Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry a
Euroguidance.
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5.6. SPOLU PROTI DEMENCII
CENTRUM MEMORY n.o. v spolupráci s Aptet n.o. pripravili podporno-edukačný program
v Leviciach.
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Naše priestory
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6. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie je základných údajov
Nezisková organizácia vedie jednoduché účtovníctvo v súlade so zákonom č. 431/2005
Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v súlade s Opatrením Ministerstva
financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní
položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov
určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave
jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania.

7. Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke
Vzhľadom na skutočnosť, že dotácie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu fondu
a z rozpočtu obce neprekročili v roku 2019 sumu 33 193 EUR, a príjmy neziskovej
organizácie Aptet n.o. neboli v roku 2019 vyššie ako 165 696 EUR, audit v súlade s § 33,
ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. u. o účtovníctve v znení neskorších predpisov vykonaný
nebol.
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8. Prehľad o príjmoch a výdavkoch
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9. Stav a pohyb majetku a záväzkov

Nezisková organizácia neeviduje záväzky voči fyzickým ani právnickým osobám.
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10.

Spolupráca

10.1. ČLENSTVA
▪ Slovenská asociácia age managementu

▪

AIVD - Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike

▪

ZKPRK - Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry

10.2. ODBORNÁ SPOLUPRÁCA
Našu prácu podporujú, nezištne radia a zdieľajú informácie:
▪
▪

Nadácia Pontis,
LEAF,
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Profesia,
STAVIMPORT
Age Management ČR,
Inštitút pracovnej rehabilitácie,
MVAcademy,
VKC Intenzíva,
the Bridge
FLOWii.

10.3. PODPORA Z DENNÍK N
Objektívne odborné informácie pre všetky vekové kategórie. Vďaka podpore Denníka N
máme celý rok 2020 neobmedzený prístup k článkom a odborným publikáciám Denníka N.

10.4. TechSoup Slovensko
Kladné ukončenie registrácii umožňuje neziskovej organizácii prístup k moderným IT
produktom za zvýhodnených podmienok.

ZA POMOC ĎAKUJEME
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11.

Zmeny a nové zloženie orgánov

V roku 2019 neboli vykonané zmeny v štatúte neziskovej organizácie a nedošlo k žiadnym
zmenám v personálnom obsadení neziskovej organizácie.

12.

Ostatné náležitosti výročnej správy

Členovia správnych a výkonných orgánov nepoberali žiadne odmeny za výkon svojej
funkcie.
Po skončení účtovného obdobia, za ktoré je táto výročná správa vypracovaná, nenastali
žiadne udalosti osobitného významu.
Nezisková organizácie nemala v roku 2019 náklady týkajúce sa oblasti výskumu a vývoja.
Nezisková organizácia nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí a nevyvíja činnosť
v oblasti nadobúdania vlastných ani cudzích akcií.
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