Združenie „Jesienka“ Prochot č. 39 , 966 04 Horná Ždaňa
Výročná správa Občianskeho združenia „Jesienka“
za rok 2015
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1. Úvod
Občianske združenie „Jesienka“ Prochot bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra SR
pod č. VVS/1-900/90-33738 zo dňa 30.04.2009.
Činnosť občianskeho združenia sa riadi stanovami, ktorú sú prístupné verejnosti na
požiadanie u predsedu združenia v sídle občianskeho združenia.
Poslaním občianskeho združenia je podpora a pomoc ľuďom, ktorí sú akýmkoľvek spôsobom
znevýhodnení, zdravotne postihnutí, chorí, dôchodcovia, deti z detských domovov, občania
integrujúci sa do spoločnosti, sociálne slabí, bez ohľadu na to, či sú členmi združenia.
Cieľom združenia je podporovať skvalitňovanie pobytu klientov v Zariadení sociálnych
služieb Jesienka v Prochote, vrátane materiálno-technického zabezpečenia. Organizovať
a zabezpečovať prednášky, školenia, kurzy, súťaže, výstavy, organizovať rekondičnorehabilitačné pobyty pre znevýhodnených občanov. Starať sa o vzdelávanie a doškoľovanie
svojich profesionálnych a dobrovoľníckych pracovníkov. Spolupracovať s verejnou správou
a ďalšími organizáciami v 3. sektore a so súkromným sektorom. Získavať personálne,
materiálne a finančné zdroje na činnosť ako predpoklad plnenia úloh a pomoci
znevýhodneným občanom a podporovať zapájanie mladých ľudí do činnosti OZ.
2. Činnosť občianskeho združenia v roku 2015
Činnosť občianskeho združenia v roku 2015 prebiehala v súlade s účelom, na ktorý bolo
združenie zriadené, ako aj s účelom na ktoré boli účelovo darované prostriedky poskytnuté :
 Voľno časové aktivity klientov
 Spoločenské podujatia
 Vzdelávanie zamestnancov
 Materiálno technická pomoc ZSS Jesienka

Občianske združenie v súlade s poslaním združenia organizuje rôzne voľno časové aktivity
pre klientov ZSS Jesienka Prochot.
V mesiaci január sme sa zúčastnili ako spoluorganizátor 5. ročníka Benefičného plesu,
ktorý organizuje Zariadenie sociálnych služieb Jesienka Prochot. Výťažok z plesu bol použitý
na nákup kognitívnych pomôcok pre klientov ZSS Jesienka.

Zároveň sme v mesiaci február zorganizovali fašiangové predstavenie klientom
zariadenia,ktoré pripravila mládežnícka skupina Borievka z Prochota. Fašiangová nálada
rozveselila všetkých klientov a ešte dlho rezonovala v ich myšlienkach a rozhovoroch.

V mesiaci marec sme zorganizovali podujatie pri príležitosti medzinárodného dňa žien.
Cieľom tejto akcie bolo pripomenúť si deň, na ktorý by sme nikdy nemali zabúdať. Je to
sviatok našich najdrahších bytostí – Medzinárodný deň žien. O žene môžeme hovoriť ako
o nositeľke života, matke. Žena je prekrásne umelecké dielo, ktoré má viacero podôb. Pravda
je, že žena je pilierom domácnosti. Aj výchova detí je predovšetkým na matkinej hlave. Žena
sa dokáže lepšie postarať o malé deti, starých a chorých, je schopná väčších obetí. Vážme si
ženu! S jej kladnými či zápornými vlastnosťami. Nikto nie je dokonalý, bezchybný –
jednoducho ideálny typ. Nech je však tak, či onak, bez ženy by bol život na zemi bezcenný.
Nie je rozhodujúce, či budeme alebo nebudeme oslavovať MDŽ. Ženy si zaslúžia, aby sme si
ich dokázali uctiť po celý rok.
Podujatie sa nieslo v duchu uvoľnenej rodinnej atmosféry, spríjemnenej kultúrnymi
vystúpeniami, a to programom deti z materskej škôlky Sovička Prochot, zároveň sa akcie
zúčastnili aj predstavitelia spoločnosti Wüstenrot, ktorí sa predstavili svojím programom.
Na akcii bola atmosféra nabitá pozitívnymi dojmami klientiek, ktorým sa program veľmi
páčil. Ako darček klientky dostali od detí z Materskej školy papierové vejáre s kvetinami a od
zástupcov OZ Jesienka kvetiny v črepníkoch. Tieto im budú spríjemňovať priestory izby a
pripomínať po celý rok aké sú pre nás všetkých dôležité.

V septembri sme sa spolupodieľali na organizácii akcie Deň rodiny v priestoroch záhrady
ZSS Jesienka. Cieľom tejto akcie bolo podporiť intenzitu vzťahov medzi rodinnými
príslušníkmi klientov, spojiť svet zariadenia sociálnych služieb so svetom vonkajším, ponúkli
sme našim klientom a ich blízkym prežiť jeden deň spoločne v spoločnosti iných a zároveň
splniť kritériá štandardov kvality poskytovaných sociálnych služieb.
Podujatie sa nieslo v duchu uvoľnenej rodinnej atmosféry, spríjemnenej kultúrnymi
vystúpeniami, a to programom deti z materskej škôlky Sovička Prochot, hudobno – tanečnou
skupinou Borievka z Prochota, speváckou skupinou z DSS Ladomerská Vieska a do rytmu
nám hrala mužská spevácka skupina Sekera.

V mesiaci december sme podporili akciu organizovanú obcou Prochot, a to Mikulášske
trhy, ktorých sa zúčastnili aj klienti zariadenia. V rámci akcie boli prezentované výrobky,
ktoré vyrobili šikovné ruky klientov, súčasťou akcie bol aj Vianočný program materskej školy
Sovička v Prochote. Podporili sme finančne aj na výzdobu ZSS Jesienka cez Vianočné
sviatky a tak spríjemnili pobyt klientov, ktorí celé sviatky prežili mimo svoje rodiny.

Keďže v zariadeniach sociálnych služieb sa neustále zvyšuje kvalita poskytovaných
sociálnych služieb a k tomu nesporne patrí i vzdelávanie zamestnancov, združenie prispelo i
na vzdelávanie zamestnancov ZSS Jesienka.
Materiálno – technická pomoc pre zariadenie bola poskytnutá vo forme finančného
príspevku na vertikálne žalúzie, finančná pomoc pri nákupe nábytku na zrekonštruované 1.
poschodie ZSS – elektrická polohovateľná posteľ s matracom a nočným stolíkom, vstavané
skrine, jedálenské stolíky a komody a kúpou chladničky s mrazničkou na chladenie potravín
pre klientov.
3. Prehľad o príjmoch a výdavkoch
Počiatočný zostatok na účte vo VUB Žiar nad Hronom bol k l. l.2015 8.913,04 €
Počiatočný stav pokladničná hotovosť k 1.1.2015
107,25 €
Príjem za rok 2015
16.176,56 €
z toho príspevok 2 % z dane
sponzorské dary vo výške
členský poplatok
Sponzorský príspevok
úroky

spolu

Výdavky za rok 2015 16.575,22€
z toho:
poplatky banke
potvrdenie o vedení účtu
notársky poplatok
poplatok za Skylink
príspevok na nábytok do ZSS
nákup veretikálne žalúzie do ZSS
nákup chladnička s mrazničkou
vzdelávanie a školenie zamest.
doplatok do EON
členské AOPSS
Iné platby

10.758,90 €
927,00 €
90,00 €
4.400,00 €
0,66 €
16.176,56 €

106,80 €
7,00 €
64,99 €
46,00 €
14.083,00 €
307,69 €
219,99 €

650,00 €
858,00 €
108,00 €
123,75 €

16.575,22 €

spolu

Konečný zostatok na účte vo VÚB v Žiari nad Hronom k 31.12.2015
4.459,11 €
Pokladničná hotovosť k 31.12.2015
4.162,52 €

1 702,25 €
101,15 €

Ku koncu účtovného obdobia roku 2015 majetok občianskeho združenia tvoril finančný
majetok v pokladni a na bežnom účte. Majetok získaný v priebehu roka nákupom je vždy
zmluvne prevedený do materiálovej evidencie ZSS Jesienka.
Občianske združenie k 31.12.2015 nemalo žiadne zásoby, nevysporiadané pohľadávky,
záväzky, úvery.
4. Prehľad o daroch a príspevkoch
V roku 2015 získalo OZ dary od:
Sppoločnosť MSM
Jozef Vincenc
Teodor Lintner
Ivan Sedláček
Mária Čierna
Viera Blahová
Mária Pavlová
Ján Harach

Spolu v hodnote

7.327,-€

Ďalšie príspevky získalo občianske združenie od dobrovoľných prispievateľov, fyzických
a právnických osôb , ktorí nám venovali 2 % z dane za rok 2014. Tieto príspevky predstavujú
10.758,90 €.
Touto cestou chcem poďakovať všetkým našim darcom a prispievateľom za ich osobnú
aktivitu a prejav sympatie.

Svojou aktivitou nám pomáhajú plniť ciele a poslanie

občianskeho združenia.
5. Záver

Táto výročná správa je dostupná verejnosti na požiadanie v sídle občianskeho združenia.
V Prochote, 30.01.2016
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