Združenie „Jesienka“ Prochot č. 39 , 966 04 Horná Ždaňa
Výročná správa Občianskeho združenia „Jesienka“
za rok 2014
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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 2014
Činnosť občianskeho združenia v roku 2014 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 február sme sa zúčastnili ako spoluorganizátor 4. ročníka Benefičného plesu,
ktorý organizuje Zariadenie sociálnych služieb Jesienka Prochot. Výťažok z plesu bol použitý
na časť úhrady za signalizačné zariadenie v ZSS Jesienka. Zároveň sme 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 október sme zorganizovali podujatie pri príležitosti mesiaca úcty k starším, na
ktoré boli pozvaní príbuzní a priatelia našich klientov. Cieľom akcie bolo podporiť intenzitu
vzťahov medzi rodinnými príslušníkmi klientov, spojiť svet zariadenia so svetom vonkajším.
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.
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 signalizačné zariadenie 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.2014 3.878,67 €
Počiatočný stav pokladničná hotovosť k 1.1.2014
105,49 €
Príjem za rok 2014
9.165,28 €
z toho príspevok 2 % z dane
sponzorské dary vo výške
členský poplatok
úroky
spolu

7.679,65 €
1.400,00 €
85,00 €
0,63 €
9.165,28 €

Výdavky za rok 2014 4.129,14 €
z toho:
poplatky banke
potvrdenie o vedení účtu
notársky poplatok
poplatok za Skylink
príspevok na signalizáciu
nákup chladnička s mrazničkou
vzdelávanie a školenie zamest.
doplatok do EON
členské AOPSS
záloha hudba ples
Občerstvenie na spol. akciu
Poplatok za PIN
Poplatok za výber hotovosti

spolu

106,80 €
7,00 €
65,00 €
19,60 €
2.441,60 €
199,00 €

267,60 €
414,00 €
120,00 €
100,00 €
383,05 €
3,50 €
2,00 €

4.129,15 €

Konečný zostatok na účte vo VÚB v Žiari nad Hronom k
31.12.2014
8.913,04 €
Pokladničná hotovosť k
31.12.2014
107,25 €
Ku koncu účtovného obdobia roku 2014 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 31.12.2014 nemalo žiadne zásoby, nevysporiadané pohľadávky,
záväzky, úvery.

4. Prehľad o daroch a príspevkoch
V roku 2014 získalo OZ dary od:
Ing. Jozef Ličko
Vzdelávanie Memory
Spolu v hodnote

1.550,-€

Ďalšie príspevky získalo občianske združenie od dobrovoľných prispievateľov, fyzických
a právnických osôb , ktorí nám venovali 2 % z dane za rok 2013. Tieto príspevky predstavujú
7.679,65 €.
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, 28.01.2015
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