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 1. Ciele a priority OZ ATHÉNA 

 

 
 Občianske združenie ATHÉNA je mimovládne, nezávislé, nepolitické a 

dobrovoľné združenie občanov, rodičov detí so zdravotným postihnutím a ľudí, ktorí im 

pomáhajú. OZ ATHÉNA je od r. 2007 členom Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym 

postihnutím v SR a v r.2009 sa stalo členom Asociácie poskytovateľov sociálnych 
služieb. 

 Hlavným cieľom aktivít OZ ATHÉNA je priniesť novú kvalitu riešenia sociálnej 

situácie a zvýšenie kvality sociálnych služieb v meste Hnúšťa a jej okolí. 
 Prioritou OZ ATHÉNA je aby aj v živote detí so zdravotným postihnutím boli 

samozrejmosťou základné ľudské práva: aby sa mohli vzdelávať, oddychovať, mali 

priateľov, mohli realizovať svoje záujmy, aby boli akceptovaní takí, akí sú.  Za účelom 

dosiahnutia týchto cieľov sme začali v roku 2006 pracovať na zriadení Denného 
detského stacionáru – DEDESO. DEDESO poskytuje svoje služby od  4.1.2007, kedy 

sme boli aj zapísaní do Registra poskytovateľov sociálnych služieb BBSK. Sme 

nízkokapacitné zariadenie s denným pobytom komunitného charakteru pre deti, 
reflektujeme potreby rodín s postihnutým dieťaťom v regióne a služby prispôsobujeme 

konkrétnym reálnym potrebám detí. Cieľom našej práce  je  dosiahnuť u každého 

dieťaťa takú samostatnosť, aká je len možná.  
 

 

 2. Správa o činnosti 

 
 2.1 Klienti 

 

 Denný detský stacionár mal  31.12.2008  7 klientov s celodenným pobytom a  4 
klientov na pobyt do 4 hodín denne. V decembri 2009 sme už poskytovali služby 8 

klientom na celý deň a 4 klientom na pobyt do 4 hodín denne. Vek klientov sa 

pohybuje od 3 do 13 rokov, 5 klientov má mentálne postihnutie,  6 kombinované  a 
jeden klient je autista. V školskom roku 2009/2010 sa začali 2 naši klienti vzdelávať 

integrovane v Základnej škole na ul . Klokočova v Hnúšti. Naďalej ostávajú našimi 

klientami, nakoľko sú pre ich rozvoj potrebné terapie a služby, poskytované v 

DEDESE. So Základnou školou na ul.Klokočova máme veľmi dobrú spoluprácu počas 
celého roka aj pri iných aktivitách. 

 

   Každý klient má vypracovaný Individuálny program rozvoja osobnosti, ktorý je 
vyhodnocovaný 2 x ročne. Všetky denné aktivity vychádzajú z cieľov, ktoré sú 

definované v IPRO.  IPRO je hlavným plánom, ktorému podlieha aj Individuálny 

výchovno vzdelávací plán, realizovaný v rámci vzdelávania.  
   

 

 2.2 Zamestnanci 

 
 Počet zamestnancov sa počas roka nezmenil. OZ ATHÉNA zamestnáva na plný 

pracovný úväzok 5 zamestnancov s týmito kvalifikáciami: sociálny pedagóg, sociálny 

pracovník, vychovávateľka, fyzioterapeut a opatrovateľka. Denne do zariadenia 
dochádza špeciálny pedagóg s asistentkou, ktorí pracujú v elokovanej triede 

Špeciálnej základnej školy v Hnúšti.  

 1X týždenne pracuje s vybranými klientami psychológ a špeciálny pedagóg 

Centra špeciálno pedagogicko psychologických služieb pri ŠZŠ v Hnúšti.  V zariadení 
počas školského roka vykonávajú svoju prax študentky Spojenej strednej školy, odbor 

opatrovateľka. Externe spolupracujeme s logopédom, ktorý indikuje logopedické 

cvičenia a rozvoj komunikačných schopností u našich klientov. Prípadnú potrebu 



fyzioterapie, hipoterapie a predpis kompenzačných pomôcok  konzultujeme s detskou 

neurologičkou a lekárom FBLR.   

 
 Našim cieľom je vytvorenie multidisciplinárneho tímu, s  efektívnym prepojením 

prostriedkov liečebnej, pedagogickej a sociálnej rehabilitácie a následného využitia v 

procese komunitnej rehabilitácie.  
 

 Zamestnanci sa v priebehu roka 2009 zúčastnili ďalšieho vzdelávania a 

absolvovali nasledovné odborné vzdelávacie kurzy: 

 Minimálne signály v práci s postihnutými – nástroj dodržiavania ľudských  práv 
– ukončenie dlhodobého výcviku, ktorý začal v r. 2008. 

 Muzikoterapia a životná cesta 

 
 

 

 
   V decembri sa zamestnanci zúčastnili      

 supervízneho stretnutia, ktoré bolo 

 zamerané na "posilňovače" a 

 "zneisťovače" v každodennej práci. 
 

 

 
 

 

 

     
  

 3. Aktivity  v roku 

 
 Našu každodenné činnosti, zabezpečujúce komplexný rozvoj  a rehabilitáciu 

našich klientov, v ktorých využívame metódy a techniky fyzioterapie, ergoterapie, 

arteterapie, hipoterapie, muzikoterapie, logopédie, bibioterapie a iné aktivity, 
dopĺňame počas roka kolektívnymi akciami. Denne naši klienti využívajú informačno 

komunikačné technológie. 

  

 V roku 2009 sme pokračovali v projekte " Farebný svet", ktorý začal v r.2008. 
Naši klienti spolu so žiakmi Základnej umeleckej školy pracovali v tvorivých 

arteterapeutických dielňach. Zúčastnili sme sa s kolektívnou prácou  14.ročníka 

Výtvarného salónu ZPMP 2009. Navštevovali sme Jazdecký klub Excel Madon v 
Rimavskom Brezove, kde sme realizovali hipoterapiu a pedagogicko psychologické 

jazdenie. V priebehu roka sme zrealizovali 4 projekty: 

 
 Aktívna muzikoterapia 

 Bubnujeme pre radosť 

 Chceme byť on-line ! 

 Nie si sám – verejná zbierka 
  

 Počas prázdnin, sme prostriedky získané z 2% investovali do predelenia 

miestnosti, využívanej na fyzioterapiu. Získali sme tak priestory, v ktorých sa budú 
realizovať rôzne terapie – muzikoterapia, bazálna stimulácia. 

 

 
 



JANUÁR 

 

 Január bol na sneh a kolektívne akcie skúpy. Pripomenuli sme si však druhé 
výročie začiatku poskytovania služieb a začali sme s realizáciou projektu  Aktívna 

muzikoterapia, ktorý podporila Nadácia VÚB. 

 

 Hneď prvý sneh sme využili na sánkovačku. 

 

  

 Január je aj mesiacom polročných vysvedčení, ktoré nám pani učiteľky 

odovzdali  a spolu sme sa  tešili s výsledkov, ktoré sme dosiahli. 
 

 



 

FEBRUÁR 

 
 4. februára navštívil Hnúšťu predseda BBSK Milan Murgaš. Pri tejto príležitosti 

prijal aj naše pozvanie. Spolu s primátorom mesta Hnúšťa si prezrel  priestory 

zariadenia, stretol sa sklientmi a ich rodičmi a ocenil poskytovanie sociálnych služieb 
pre rodiny so zdravotne postihnutým dieťaťom, ktoré OZ ATHÉNA v rámci komunitnej 

rehabilitácie poskytuje v DEDESE. 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 Vo februári sme dostali pozvánku aj my, na Fašiangový karneval, ktorý 

organizovala MŠ Klokočova v kultúrnom dome. Celý karneval bol v znamení hudby, 

tanca, spevu, s nádychom Karibiku a nechýbalo ani občerstvenie v podobe 
fašiangových šišiek s džemom, či tombola. Niektorí naši klienti sa takéhoto podujatia 

zúčastnili prvý krát a  bol to pre nich veľký zážitok. Urobili sme ďalší krok v 

odstraňovaní bariér medzi deťmi so zdravotným postihnutím a deťmi bez postihnutia. 

Dokonca sme mali pocit, že ani nejestvujú.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



MAREC 

 

 Popri príprave na Veľkú noc sme si v rámci dramototerapie zahrali divadlo, 
ktorému sme dali názov  "O kráľovi, princovi a drakovi".   Celý dej sme improvizovali a 

dobre sme sa pri tom zabávali a aj sme sa veľa nasmiali.   

  

APRÍL 

 
 V Dome kultúry Janka Francisciho v Hnúšti, sa 7.apríla konala regionálna súťaž 

v speve populárnej a ľudovej piesne SLÁVIK 2009. Súťaže sa zúčastnili žiaci 

Špeciálnych základných škôl z Hnúšte, Rimavskej Soboty, Revúcej a Lučenca. Na 

prehliadku sme boli pozvaní ako hostia. 
  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 Ani tento rok sme si nenechali ujsť návštevu knižnice. Teta Majka nám 

porozprávala o zvieratkách, ktoré bývajú v knižkách. Spoločne sme si prečítali 

rozprávku o Barborke a jej kamarátoch a na záver same si aj zaspievali. 
 Počasie nám umožnilo opäť začať s hipoterapiou v Jazdeckom klube. 

 



 MÁJ 

 

 Už tradične venujeme máj nácviku vystúpenia pre naše mamičky ku ich sviatku. 
Aj tento rok sme ich privítali v DEDESE a určite sme ich aj prekvapili s tým, koľko už 

vieme piesní a básničiek. Každý z nás vlastnoručne vyrobil pre mamu darček – a ten 

sme im odovzdali po vystúpení.   
  

 

 

 

 
 V máji sa pravidelne zúčastňujeme 

          kultúrnych akcií, 

 ktoré sú počas Dní mesta Hnúšťa.  
 ...a perfektne sa zabávame. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 Na dňoch Mesta Hnúšťa sme prezentovali 

 naše práce, ktoré vznikli v arteterapeutic- 

 kých dielňach v Základnej umeleckej škole 
 počas projektu Farebný svet, podporenom 

 Nadáciou pre deti Slovenska v programe  

 Hodina deťom. 
 

 

 
 



 JÚN 

 

 Dobrovoľnícky deň na Slovensku prebiehal 26.júna a zúčastnilo sa ho 36 
organizácii v 19 mestách. Dobrovoľníctvo nie je na Slovensku veľmi udomácnené a 

preto sme sa aj my rozhodli pripojiť do tejto akcie a tak prispieť k jeho propagácii. 

Zorganizovali sme Deň otvorených dverí, počas ktorého sa dobrovoľníci mohli 
zúčastniť našich bežných činností. Navštívili nás študenti Spojenej strednej školy v 

Hnúšti a Evanjelického gymnázia v Tisovci. Spolu sme si zahrali na rytmických 

hudobných nástrojoch. Popoludní sme mali v záhrade spoločnú opekačku.  

 

 

 

JÚL , AUGUST 

 
 V júli sme sa v DEDESE nestretávali, všetci sme mali letné prázdniny. Aktivity v 

auguste boli tiež prázdninové  - klienti rozhodovali o svojom voľnom čase a vyberali si 

aktivity, ktoré ich najviac zaujímajú.  

 

 

 

 Začali sme aj s prípravami projektu 

"Chceme byť on-line!" ktorý podporil Nadačný 
fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda.   

 

Malou prestavbou sme si vytvorili priestor na 
rôzne terapie. 



SEPTEMBER 

 September je pre nás väčšinou obdobím nových vecí. Dvaja naši klienti sa po 

výbornej práci v prípravke začali vzdelávať v Základnej škole ul. Klokočova. Do 
DEDESA však denne dochádzajú na aktivity, ktoré potrebujú pre svoj rozvoj. 

  Zahájili sme projekt "Bubnujeme pre radosť", ktorým sme nadviazali na 

projekt Aktívnej muzikoterapie. 

 V septembri nám počasie umožnilo pokračovať v návštevách Jazdeckého klubu a 

venovať sa hipoterapii.  

 Sme veľmi radi, že hoci bol projekt "Farebný svet" ukončený v júni, naďalej 

navštevujeme arteterapeutické dielne a pracujeme v keramickej dielni v Základnej 
umeleckej škole v Hnúšti.  

 V rámci  komplexnej rehabilitácie sme pokračovali  v aktivitách sociálnej 

rehabilitácie rehabilitácii, vytvárali sa Individuálne programy rozvoja osobnosti. Učili 
sme sa činnostiam, ktoré nám umožnia byť samostatnejšími.  

  

 A začali sa aj školské povinnosti:  

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 



      OKTÓBER, NOVEMBER 

 Naplno sme rozbehli projekty Bubnujeme pre radosť a Chceme byť on – line!  

Získavali sme nové zručnosti pri práci s počítačom, učili sme sa využívať pomôcky, 
ktoré uľahčujú prácu s nimi.  

 Spolu s deťmi so ZŠ Klokočova sme začali nacvičovať vystúpenie – hra na 

afrických bubnoch a iných rytmických nástrojoch.  

 

 

 DECEMBER    

 
 December bol ako zvyčajne na akcie počas roka najbohatší. Dramatický krúžok 

ZŠ Klokočova nás pozval do ich školy na predstavenie, ktoré si pre nás pripravili. Byť 

vo veľkej škole je pre nás vždy zážitok. Divadelné predstavenie sa nám veľmi páčilo 
ako aj to, že sme so potom urobili skvelú zábavu spojenú s tancovaním, občerstevním 

a kto chcel, mohol sa pridať ku kresbe na spoločný výkres. 

 

 

 18. december sa konala Vianočná besiedka Špeciálnej základnej školy v 
kultúrnom dome. Spolu s pani učiteľkami sme nacvičili dve vystúpenia – tanečné aj 

hudobné. Boli sme súčasťou programu plného tanca spevu a umeleckého 

prednesu,ktorý mal čo povedať všetkým ľuďom dobrej vôle.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Hneď po vystúpení sme sa ponáhľali na námestie ku vianočnénu stromčeku, kde 
už po tretí krát organizovala ZŠ Klokočova varenie a predaj vianočnej kapustnice, 

punču, čajú a medovníkov. K organizácii sa pridali aj za mestnanci Mestského úradu.  

OZ Ahéna vyhlásilo verejnú zbierku, ktorej výťažok 684 Eur  sa použije na materiálno 

terapeutické vybavenie miestnosti snoezelen. Ku zbierke sa pridala aj Nadácia SPP, 
ktorá navýšila výťažok o ďalších 684 Eur.   

 

 Sme veľmi radi, že sme mohli prispieť vianočnými dekoráciami, ktoré sa 

vyrábali v DEDESE počas arteterapie  a mohli sme tak prezentovať našu tvorivosť a 

kreativitu. 

 

 



 21.decembra naši klienti vystúpili spolu so žiakmi ZŠ Klokočova na ich 

vianočnom programe. Ktorý niesol náyov  Čo by bolo keby...v kultúrnom dome. 

Hudobné vystúpenie na afrických bubnoch a perkusiách nacvičovali v rámci projektu 
Bubnujeme pre radosť, podporenom Nadáciou pre deti Slovenska v grantovom 

programe Hodina deťom. Deti so zdravotným  postihnutím prezentovali svoje 

schopnosti spolu s deťmi bez postihnutia a dokázali, že sú predovšetkým deti, aj keď 
majú špeciálne potreby. 

 

 

4. Projekty realizovanév roku 2009 

 Nadácia VÚB podporila projekt s  názvom Aktívna muzikoterapia. Cieľom 

projektu bolo zlepšiť a harmonizovať psychický stav klientov, dať im možnosť 

osobného rastu, navodiť hlboké pozitívne zmeny u klientov, vytvotriť sociálne kontakty 
na novej úrovni vďaka skvalitneniu komunikačných zručností klientov. Počas trvania 

projektu (január-jún) sa uskutočňovali muzikoterapeutické stretnutia s lektorom, na 

ktoré potom nadväzovali muzikoterapie pod vedením sociálneho pracovníka. Ako sme 
sa mohli presvedčiť, aktívna muzikoterapia je veľmi účinným prostriedkom k 

navodeniu zmien prežívania, stimulácie a harmonizácie osobnosti klientov. 

Najúčinnejšia je rytmická terapia s bubnami a perkusiami. Zamestnanci sa oboznámili 

s procesom a metódami práce pri aktívnej muzikoterapii. Vďaka rytmickým nástrojom, 
zakúpeným v rámci projektu sme mohli aktívnu muzikoterapiu zaradiť do výchovno 

terapeutickej práce s klientom. Projekt bol podporený sumou 1 244,77 Eur. 

 

  
 Hipoterapia a pedagogicko psycholoogické jazdenie 

 

 Banskobystrický samosprávny kraj podporil tento rok sumou  700 Eur 

projekt hipoterapie a pedagogicko psychologického jazdenia, krotý sa realizoval v 
Jazdeckom klube Excel madon. Prostriedky boli použité na prenájom koňa na 

teraputické účely a auta na dopravu do Rimavského Brezova, kde sa jazdecký klub 

nachádza.  Akúkoľvek aktivitu, ktorá sa realizuje mimo zariadenia vítame. Projekt sa 
realizoval od apríla do októbra. 

 

 



 
 

 

 Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda podporil v programe 

projektov pre mladých ľudí s telesným, mentálnym a zmyslovým znevýhodnením  
projekt CHCEME BYŤ ON-LINE! Jeho realizácia nám zvýšila dostupnosť Informačno 

komunikačných technológií a pomocou špeciálnych kompenzačných pomôcok pre 

ovládanie PC ho môžu klienti využívať v plnej miere. Špeciálne komunikátory zvukovo 
komunikačné pomôcky pomáhajú nahradiť verbálny prejav nehovoriacim klientom a 

tak vyjadriť vedome aj cielené myšlienky a túžby. Projekt bol podporený sumou 

4296,50 Eur. Počítačový kútik, ktorý vznikol vďaka podpore projektu využívame na 

edukáciu, na voľnočasové aktivity a klienti sa učia využívať aj internet.  

 

 
 

 

 



 

 
 Projekt Bubnujeme pre radosť  podporený v grantovom programe Hodina 

deťom nadväzuje na projekt Aktívnej muzikoterapie. Jeho realizácia nám umožnila 

rozšíriť paletu  rytmických  hudobných nástrojov o africké bubny, o ktoré je najväčší 
záujem. Vďaka tomu sme mohli vytvoriť hudobnú skupinu so žiakmi ZŠ Klokočova a 

spolu nacvičiť vystúpenie. Klienti s výrazným telesným obmedzením môžu individuálne 

využívať znejúce kreslo, ktoré je vlastne veľkým hudobným nástrojom.  

 

 



Finančná správa 

 

Celkové príjmy Eur 

Príspevok BBSK na soc.služby 36514 

Príspevok obcí 3191 

Poplatky za poskyt.soc.služieb 2358 

Príjmy z grantov, verej.zbierky 8259,47 

Sponzorské príspevky 663,88 

Podiel 2% dane z príjmu 5129,63 

Prísp.ÚP  2331,28 

SPOLU  58447,26 

 

Celkové výdavky Eur 

Mzdy zamestnancov 28341,52 

Poistné, odvody  10120,75 

Cestovné náhrady 524,16 

Edukačné a kompenzačné 

pomôcky 

9484,33 

Materiál 4999,24 

Služby 3726,16 

Odpisy  361,85 

SPOLU  57558,01 

 

 

V Hnúšti, 25.3.2010  

Vypracovala: 

Bc.Katarína Moncoľová 

vedúca DEDESA 



Ďakujeme za pomoc 

 

              Banskobystrický samosprávny  kraj                            Mesto Hnúšťa 

 

 

 Obec Klenovec, Informačno-kultúrny server ECHOviny, JOMKO Computers Hnúšťa, Základná 
škola Klokočova Hnúšťa, Základná umelecká škola Hnúšťa, Jazdecký klub Excel Madon 

Rimavské Brezovo, DSS Tisovec,  Spojená škola Hnúšťa, Gymnázium Mateja Hrebendu Hnúšťa, 
Evanjelické gymnázium Tisovec, ZŠ Klenovec 

 

 


