
Výročná správa za rok 2007 

Správa o činnosti Občianskeho združenia ATHÉNA za rok 2007 
 
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. V tomto roku sa OZ ATHÉNA stalo členomZdruženia na pomoc ľuďom s 
mentálnym postihnutím v Slovenskej republike. 4.1.2007 sme boli zapísaný do Registra 

poskytovateľov sociálnych služieb VÚC BBSK. Týmto dňom sme aj začali poskytovanie sociálnych 
služieb v Dennom detskom stacionári DEDESO v priestoroch materskej školy na ul.Klokočovej. 
18.1.2007 sa uskutočnil Deň otvorených dverí, na ktorom sa zúčastnili predstavitelia mesta, OZ 
Athéna, rodičia, pedagógovia ŠZŠ a hostia. Od začiatku poskytovania služieb pôsobila v našom 

zariadení Špeciálno - pedagogickopsychologická poradňa pri Špeciálnej základnej škole v Hnúšti, 
ktorá poskytovala služby psychológa, logopéda a špeciálneho pedagóga. Každý náš klient má 
vypracovaný Individuálny plán rozvoja osobnosti. V mesiacoch máj - október sme navštevovali 

Jazdecký klub Excel Madon v Rimavskom Brezove, kde sme začínali s animoterapiou a postupne 
sme prechádzali na hipoterapiu. V júli sa sociálny pracovník zúčastnil kurzu Minimálne signály pri 
práci s klientom a získané zručnosti a vedomosti uplatnil pri tvorbe Individuálnych plánov rozvoja 
osobnosti na šk.rok 2007/2008. V septembri sa v priestoroch DEDESA zriadila elokovaná trieda 
Špeciálnej základnej školy vo variante C. Pedagógovia denne dochádzajú do zariadenia a 
vzdelávajú deti podľa Individuálnych vzdelávacích plánov. Uzatvorila sa Dohoda o vzájomnej 

spolupráci so Základnou umeleckou školou v Hnúšti. Klientom DEDESA sa v oblasti arteterapie na 
základe dobrovoľnej spolupráce venuje profesionálny učiteľ výtvarnej výchovy. V DEDESE 
vykonávajú odbornú prax žiačky 3.ročníka SSŠ - Dievčenskej odbornej školy v Hnúšti, študijný 
odbor opatrovateľka. Počas roka 2007 sme uskutočnili kolektívne akcie: fašiangový bál, navštívili 
sme knižnicu, kolotoče, kúpalisko, usporiadali sme spevácku prehliadku, v decembri k nám zavítal 
Mikuláš, vystúpili sme na Vianočnej besiedke usporiadanej Špeciálnou základnou školou v 

Kultúrnom dome v Hnúšti.  

Spolupráca 

Ďakujeme všetkým spolupracovníkom, partnerom, sponzorom aj dobrovoľníkom za pomoc a 
spoluprácu v roku 2007. Významným partnerom je pre nás Mesto Hnúšťa, ktoré nám za výhodných 
podmienok prenajíma priestory MŠ na prevádzkovanie Denného detského stacionáru. Pokračovala 

spolupráca so Špeciálnou základnou školou v Hnúšti, nadviazali sme spoluprácu so Základnou 
umeleckou školou v Hnúšti v oblasti umeleckej výchovy a kultúry, so Základnou školou Centrum 1 
v Hnúšti, SSŠ Dievčenskou odbornou školou v Hnúšti, Jazdeckým klubom Excel Madon v 
Rimavskom Brezove, DD a DSS v Tisovci, Echovinami - informačným portálom regiónu.  

Finančná správa 

Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva VÚC BBSK si objednal na rok 2007 služby pre piatich klientov 
a poskytol finančný príspevok na prevádzku DEDESA 550 tis. 
Finančný príspevok sa nám podarilo získať aj od Obecného úradu v Klenovci - 10 tis. 
Na hipoterapiu a arteterapiu prispelo VÚC BBSK sumou 25 tis a mesto Hnúšťa 70 tis. 
Na novú podlahu v priestoroch šatne sme získali príspevok od Citigroup- Komunitnej nadácie 

Bratislava - 10 tis. 
Podiel z 2% predstavoval 71 755 Sk. 
Na rozvoj činnosti združenia prispievali rôznymi sumami občania mesta Hnúšťa a jej okolia počas 
celého roku 2007. ZŠ Centurm 1 zorganizovala predaj Vianočnej kapustnice a punču, ktorého 
výťažok venovala DEDESU - 15 tis. 
Rodičia klientov platili za poskytované služby v období od januára 2007 do septembra 2007 pri 
pobyte do 4 hodín sumu 350 Sk, pri celodennom pobyte 150 Sk mesačne. 

Od októbra bol tento poplatok zmenený. Pri pobyte do 4 hodín zaplatia rodičia klienta poplatok 750 
Sk a pri celodennom pobyte 1000 Sk mesačne. 

  



Výsledovka k 31.12.2007 

NÁKLADY 

účet popis suma 

501 Spotreba materiálu 172 

511 Opravy a udržiavanie 31 

512 cestovné 1 

518 Ostatné služby 133 

521 Mzdové náklady 551 

524 zákon.sociál.poistenie 190 

527 Zákonné soc. náklady 18 

549 Iné ostatné náklady 7 

Náklady celkom 1 103 

VÝNOSY 

účet popis suma 

602 Tržby z predaja služieb 29 

662 príspevky od iných organ. 269 

663 Príspevky od fyzických osôb 30 

665 Príspevky z podielu zap.dane 72 

691 Dotácie na prevádzku 646 

Výnosy celkom 1 046 

 

Vypracovala: Bc.Katarína Moncoľová 

V Hnúšti, 25.3.2008 


