Občianske združenie „Jesienka“ Prochot č. 39 , 966 04 Horná Ždaňa
Výročná správa Občianskeho združenia „Jesienka“
za rok 2020
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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 2020
Činnosť občianskeho združenia v roku 2020 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 10. ročníka Benefičného plesu,
ktorý organizuje Zariadenie sociálnych služieb Jesienka Prochot. Ples bol výnimočný v tom,
že sa oslavovali okrúhle narodeniny benefičného plesu. Výnimočný bol aj v tom, že ho
moderovala dvojica skvelých ľudí Adela Vinzeová a Dano Dangl.
FOTO – viď. Facebook ZSS
Zároveň sme v mesiaci február zorganizovali fašiangové predstavenie klientom
zariadenia, ktoré pripravila folklórna skupina Borievka z Prochota. Fašiangová nálada
rozveselila všetkých klientov a ešte dlho rezonovala v ich myšlienkach a rozhovoroch.
FOTO – viď. Facebook ZSS
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. Žena je slovo, ktoré skrýva v
sebe čarokrásu, duchaplnosť i zmyselnosť. Bez Vás by bol svet pustý ako lúka bez kvetov,
ako nočná obloha bez hviezd či ako srdce bez lásky. Ste jednou z tých, ktoré napĺňajú slovo
žena krásnym pôvabom.
Podujatie sa nieslo v duchu uvoľnenej rodinnej atmosféry, spríjemnenej kultúrnymi
vystúpeniami, a to programom deti z materskej škôlky Sovička Prochot.
Na akcii bola atmosféra nabitá pozitívnymi dojmami klientiek, ktorým sa program veľmi
páčil. Ako darček klientky dostali od detí z Materskej školy papierové kvetiny a od zástupcov
OZ Jesienka rezané kvety. Tieto im budú spríjemňovať priestory izby a pripomínať, aké sú
pre nás všetkých dôležité.
FOTO – viď. Facebook
Od apríla 2020, vzhľadom k zhoršenej epidemiologickej situácii v súvislosti
s vírusovou infekciou COVID-19 sa zrušili všetky spoločenské akcie a akcie v zariadení.
Klienti ZSS mali zakázané návštevy. Naša pomoc sa prioritne zameriavala na materiálno –
technickú pomoc ZSS, zabezpečenie ochranných pracovných pomôcok, dezinfekčných
prostriedkov a iných pomôcok na zvládnutie prevencie pred zavlečením infekcie do
zariadenia.

3. Prehľad o príjmoch a výdavkoch
Počiatočný zostatok na účte vo VUB Žiar nad Hronom bol k l. l.2020 17.467,14 €
Počiatočný stav pokladničná hotovosť k 1.1.2020
1.512,79 €
Spolu

18.979,93 €

Príjem za rok 2020
z toho príspevok 2 % z dane
sponzorské dary vo výške
členský poplatok
Sponzorský príspevok klienti

1.968,55 €
400,00 €
0,00 €
3.400,00 €

spolu

5.768,55 €

Výdavky za rok 2020
poplatky banke
poplatok za vklad
notársky poplatok
poplatok za Skylink
vzdelávanie a školenie zamest.
Členské OZ Žiarska kotlina
Iné platby
COVID-19
Darovacia zmluva Obec Prochot
Obchodný vestník
spolu

111,40 €
0,00 €
74,55 €
140,80 €
193,00 €
20,00 €
6.840,39 €
1.507,32 €
5.000,00 €
3,50 €
13.890,96 €

Konečný zostatok na účte vo VÚB v Žiari nad Hronom k 31.12.2020
9.681,00 €

101,15 €

Pokladničná hotovosť k 31.12.2020
1.176,52 €
Spolu

1 702,25 €

10.857,52 €

Ku koncu účtovného obdobia roku 2020 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 31.12.2020 nemalo žiadne zásoby, nevysporiadané pohľadávky,
záväzky, úvery.

4. Prehľad o daroch a príspevkoch
V roku 2020 získalo OZ dary od:
p. Ličková

700 €

p. Kopčanová

1.000 €

p. Gothová

700 €

p. Španko

1.000 €

Nadácia Henkel

400 €

Spolu v hodnote

3.400,-€

Ďalšie príspevky získalo občianske združenie od dobrovoľných prispievateľov, fyzických
a právnických osôb , ktorí nám venovali 2 % z dane za rok 2019. Tieto príspevky predstavujú
1.968,55 €.
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, 30.01.2021
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