
Výročná správa za rok 2006 

Správa o činnosti Občianskeho združenia ATHÉNA za rok 2006 
 
OZ ATHÉNA v Hnúšti je mimovládne, nezávislé, nepolitické a dobrovoľné združenie 

občanov, rodičov detí so zdravotným znevýhodnením, odborníkov a sympatizantov. 
Poslaním združenia je všeobecná podpora a pomoc deťom so zdravotným 

znevýhodnením a ich rodinám, obhajoba ich práv, integrácia do spoločnosti. Našim 
zámerom je aby aj deti so špeciálnymi potrebami viedli plnohodnotný život so 
všetkými jeho radostnými a krásnymi stránkami ale aj zvládli riešenie tienistých 

stránok života. 
Hlavným cieľom združenia v roku 2006 bolo zriadenie Denného detského stacionáru 

DEDESO v Hnúšti, ktorého poslaním bode vytvárať podmienky pre rozvoj osobnosti 
detí so zdravotným znevýhodnením, umožniť im vzdelávanie a sebarealizáciu. 
Nadviazali sme spoluprácu s Mestom Hnúšťa, ktoré nám prenajalo nevyužité priestory 

Materskej školy. V prenajatých priestoroch bola zrealizovaná rekonštrukcia 
hygienických priestorov, vybudoval sa bezbarierový vchod, v priestoroch kočikárne 

bola zriadená rehabilitačná telocvičňa a zakúpilo sa špeciálne zariadenie pre telesne 
postihnutých. 
V novembri sme v spolupráci s Mestom Hnúšťa, AGRUM Music a Futbalovým klubom 

Iskra Hnúšťa zorganizovali Benefičný futbalový zápas, ktorého sa zúčastnili Hviezdy 
Superstar. Výťažok z akcie bol venovaný DEDESU. 

Na Charitatívnej večeri organizovanej Holandskou obchodnou komorou na Slovensku 
kde sme prezentovali náš projekt, sa nám podarilo vrámci dražby a tomboly vyzbierať 
sumu 106 300 Sk. 

Požiadali sme o zápis do Registra poskytovateľov sociálnych služieb Banskobystrického 
samosprávneho kraja. 

V závere roka 2006 sme boli pripravení na otvorenie prevádzky Denného detského 
stacionáru. 

Podporené projekty 

1. Projekt "Podpora vytvárania nových pracovných miest formou nenávratných 
paušálnych príspevkov" - v celkovej výške 373 899,- Sk - 5 pracovných miest  

2. Fond sociálneho rozvoja - rozvoj lokálnej infraštruktúry - 380 000,- Sk - 
rekonštrukcia priestorov a nákup interiérového zariadenia  

3. Nadácia Socia - Rozvoj šancí pre postihnuté deti DEDESA 220 000,- Sk - nákup 
zariadenia do elokovanej triedy, bezbarierové dvere  



Finančná správa 

Výsledovka k 31.12.2006 

NÁKLADY 

účet popis suma 

501 Spotreba materiálu 266 

512 cestovné 1 

518 Ostatné služby 169 

521 Mzdové náklady 342 

524 zákon.sociál.poistenie 121 

527 Zákonné soc. náklady 2 

538 Ostatné dane a doplatky 3 

549 Iné ostatné náklady 5 

Náklady celkom 909 

VÝNOSY 

účet popis suma 

601 Iné ostatné výnosy 2 

662 Príspevky od iných organ. 22 

663 Prísp. od fyz. osôb 33 

691 Dotácie na prevádzku 784 

Výnosy celkom 841 

 

Vypracovala: Bc.Katarína Moncoľová 

V Hnúšti, 25.2.2007 


