Občianske združenie „Jesienka“ Prochot č. 39 , 966 04 Horná Ždaňa
Plán aktivít Občianskeho združenia „Jesienka“
za rok 2020
Január – Február:
 Spoluorganizovanie 10. ročníka Benefičného plesu Zariadenia sociálnych služieb
Jesienka, finančná a personálna pomoc pri príprave plesu, v priebehu i po ukončení
podujatia.
 Zabezpečenie fašiangového programu pre Zariadenie sociálnych služieb Jesienka,
občerstvenia, výzdoby.
Marec – Apríl:
 Medzinárodný deň žien – pohostenie klientov + kvietok /darček/, spolupráca
s Materskou školou Sovička pri organizovaní kultúrneho programu pre klientky.
 Veľká noc – finančná pomoc pri výzdobe zariadenia + výrobe výzdoby.
Máj – Jún:
 Zabezpečenie účasti klientov pri akcii – Stavanie májov v obci Prochot.
 Spolupráca pri organizovaní a priebehu akcie Grilovačka v ZSS Jesienka.
 Pomoc pri výrobe darčekov pre deti z MŠ Sovička.
 Odovzdanie darčekov deťom z Materskej školy.
Júl – August:
 Spoluorganizovanie letnej obecnej slávnosti – Leto v obci
 Spolupráca pri príprave a organizácii akcie - Deň otvorených dverí v Zariadení
sociálnych služieb Jesienka Prochote.
September – Október:
 Výpomoc pri príprave výzdoby na roľnícku nedeľu.
 Spolupráca pri príprave kultúrneho podujatia – Matúšove folklórne slávnosti.
 Spoluorganizovanie akcie pri príležitosti mesiaca úcty k starším.
November – December:
 Spolupráca s klientmi ZSS pri výrobe vianočných vencov a výrobkov.
 Spoluorganizovanie akcie – Mikulášske trhy.
 Pomoc pri výzdobe a príprave zariadenia sociálnych služieb na advent a Vianočné
sviatky.

 Zabezpečenie programu Betlehemci cez Vianočné sviatky.
 Zabezpečenie darčekov pre klientov ZSS a detí z MŠ Sovička.
V priebehu roka:
 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,
 podporovať skvalitňovanie pobytu klientov v Zariadení sociálnych služieb
Jesienka v Prochote, vrátane materiálno-technického zabezpečenia,
 organizovať a zabezpečovať prednášky, školenia, kurzy, súťaže, výstavy,
organizovať rekondično-rehabilitačné 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.
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