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1 CIELE  A  PRIORITY  OZ  ATHÉNA 

 
 

 Občianske združenie ATHÉNA (OZ ATHÉNA) je mimovládne nezávislé 

nepolitické  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 v SR. 

 Hlavným cieľom aktivít OZ ATHÉNA je priniesť novú kvalitu riešenia 

sociálnej situácie a zvýšenie kvality sociálnych služieb v meste Hnúšťa a jeho 

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 stacionára – DEDESO(DEDESO). DEDESO poskytuje svoje 

služby od  4.1.2007, kedy sme boli aj zapísaní do Registra poskytovateľov 

sociálnych služieb BBSK. Je to 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 čo najvyššiu 

nezávislosť od pomoci inej osoby a vytvorenie takých podmienok, ktoré umožnia 

deťom a mladým ľuďom so zdravotným postihnutím všestranný rozvoj ich 

osobnosti, vlastnú sebarealizáciu a sociálnu integráciu. 

 Nezávislosť, ktorú získajú v detstve je  potrebné zúročiť aj v dospelosti,    

a preto OZ ATHÉNA zvažuje  a hľadá alternatívy umožňujúce deťom, ktoré 

dosiahli vek dospelosti, žiť  aktívnym životom v prirodzenom sociálnom prostredí 

a  s minimálnou asistenciou. V takomto prostredí za pomoci odborníkov budú 

vykonávať práce okolo domácnosti, primeranú platenú prácu, naďalej sa 

vzdelávať a voľný čas tráviť podľa svojich predstáv rovnako ako my ostatní. 

Realizácia a zriadenie podporovaného bývania a chránenej dielne je pre nás 

cieľom v najbližších rokoch. 

 

 

 



2 SPRÁVA O ČINNOSTI 

 Pri poskytovaní sociálnej služby klientom nevychádzame z predstáv, akí by 

klienti mali byť, ale z toho, akí sú a aké sú ich možnosti. Berieme ohľad na ich 

rozdielne schopnosti, potreby a názory. Vzhľadom na vek klientov prihliadame na 

školské povinnosti dieťaťa. Vzdelávanie je zabezpečené v alokovanej triede 

Špeciálnej základnej školy v Hnúšti s individuálnym výchovno  - vzdelávacím 

plánom, ktorá je zriadená v priestoroch DEDESA. 

 

2.1 Klienti 

OZ ATHÉNA malo k 1.1.2011 uzavretú Zmluvu o poskytovaní sociálnej 

služby s 11 klientmi, z toho sa služby poskytovali  8 klientom celodenne a 3 

v poldennom rozsahu. Počas roka sa začali služby poskytovať 4 novým klientom. 

S 2 klientmi bolo ukončené poskytovanie služieb na vlastnú žiadosť.  

K 31.12.2011 sa poskytovali služby 13 klientom. Vek klientov sa pohybuje od 5 

do 15 rokov.  

Prehľad klientov podľa veku a druhu zdravotného postihnutia k 31.12.2011 

Vek dieťaťa Druh zdravotného postihnutia 

5 zmyslové (zrakové) 

5 kombinované (zmyslové, mentálne, vrodené vývojové postihnutie) 

6 mentálne 

6 mentálne 

6 kombinované (mentálne, telesné) 

9 kombinované (telesné, rečové) 

9 mentálne 

11 mentálne 

11 mentálne 

12 mentálne, autizmus 

12 kombinované (mentálne, telesné) 

14 kombinované (mentálne, telesné) 

15 mentálne 

 

 

2.1.1 Individuálne rozvojové plány klientov 

 Individuálne rozvojové programy klientov (IPRO) nám ujasňujú rozsah, 

náplň a priebeh služby a tým zabezpečujú cielenú podporu. Klient má zostavený 

jedinečný balíček služieb, ktorý potrebuje.  



Pri individuálnom plánovaní sa riadime princípmi: 

1. Žiť v normálnom prostredí  

2. Mať možnosť voľby 

3. Učiť sa a rozvíjať  

4. Byť rešpektovaný 

5. Mať možnosť nadväzovať a rozvíjať zmysluplné vzťahy s inými ľuďmi 

ako sú rodina a zamestnanci sociálnej služby 

6. Zúčastňovať sa života v komunite 

Individuálne plánovanie prebieha v nasledujúcich krokoch: 

1. Mapovanie potreby klienta: 

a. Vytvorenie osobného profilu 

b. Posúdenie formy, rozsahu a oblasti nevyhnutnej podpory klienta 

nielen v zaisťovaní základných potrieb hygieny, ale pozornosť 

venujeme aj spoločenskému životu a podpore kontaktu s bežným 

prostredím. 

c. Posúdenie rizík pri poskytovaní služieb 

2. Plánovacia schôdzka: zúčastniť sa plánovacej schôdzky dostáva ponuku aj  

klient a rodičia. Súčasťou tímu je ďalej  kľúčový pracovník a členovia 

plánovacieho  tímu. Stanovujeme osobný cieľ klienta – hľadáme prienik 

cieľov  a prianí klienta (rodičov, zákonných zástupcov) s možnosťami 

a poslaním organizácie. 

3. Realizácia plánu: poskytujeme služby takým spôsobom, aby sme 

maximálne rešpektovali klientove individuálne potreby a preferencie.  

Všetci členovia tímu  poznajú IPRO klienta, aby postupovali jednotne. 

4. Vyhodnotenie poskytovania služby : zhodnotíme vzájomnú spoluprácu  2 x 

ročne. IPRO je naplánovaný na obdobie školského roka. Jeho ciele sa 

priebežne vyhodnocujú v januári a v júni je záverečné hodnotenie. Kvalita 

života klienta je pre nás hlavným meradlom kvality poskytovania sociálnej 

služby.  

 

 

 



2.1.2  Vzdelávanie klientov 

Podmienky  na vzdelávanie pre deti s povinnou školskou dochádzkou 

vytvárame v spolupráci so ŠZŠ v Hnúšti, ktorá má zriadenú zriadená v DEDESE 

alokovanú triedu. V školskom roku 2011/2012  sa podľa Individuálnych 

vzdelávacich plánov vzdelávalo 10 klientov. Jedna klientka je integrovane 

vzdelávaná v Základnej škole Klokočova v Hnúšti, odkiaľ ju denne na základe 

dohody, ktorú máme so ZŠ uzatvorenú, prevezme zamestnanec DEDESA po 

skončení vyučovania.  

 

2.2 Zamestnanci 

V prvom polroku 2011 v DEDESE pracovalo na TPP 5 zamestnancov – 

sociálny pedagóg, dvaja sociálni pracovníci, fyzioterapeut a opatrovateľka. Všetci 

zamestnanci pracujú priamo s klientom. V druhom polroku bol zo sociálnym 

pracovníkom, ktorý bol prijatý na zastupovanie počas rodičovskej dovolenky 

dohodou ukončený pracovný pomer k 30.6.2011. Od septembra vykonávali        

v DEDESE aktivačné práce formou dobrovoľníckej služby   2 uchádzači               

o zamestnanie – zdravotná sestra a špeciálny pedagóg.  

 

2.2.1 Vzdelávanie zamestnancov 

Počas roka 2011 zamestnanci absolvovali nasledujúce kurzy: 

 Individuálne plánovanie – odborný kurz formou e –learningu, rozsah 

20hodín absolvovali 4 zamestnanci 

 Práca s rizikom v sociálnych službách – rozsah 16 hodín , sociálny 

pracovník 

 Rôzne formy komunikácie s chorými – rozsah 8 hodín, opatrovateľka 

 Informačno komunikačné technológie – 2 zamestnanci 

 Inštruktor sociálnej rehabilitácie –sociálny pedagóg 

 Komunikačné zručnosti, zvládanie stresu – 2 zamestnanci 

 Riešenie konfliktov, Motivácia, Teambuilding, Prezentačné zručnosti 

– vedúca DEDESA 



Okrem odborných kurzov sa vedúca DEDESA zúčastnila semináru Dôsledky 

zdravotného postihnutia na duchovný rast detí a mládeže a odbornej prednášky 

Bezbariérové navrhovanie školských zariadení. 

V DEDESE sa organizujú interné semináre na tému, ktorú zamestnanci pokladajú 

za aktuálnu. Tento rok sa uskutočnilo 5 seminárov: 

 Dobrovoľnícky program v našej organizácii 

 Psychomotorický vývoj dieťaťa vnútromaternicový a do 6. mesiaca veku. 

 Štrukturované učenie 

 Metódy štrukturovaného učenia 

 Práca s rizikom 

Uskutočnila sa jedna supervízia vedúcej zariadenia a dve supervízne stretnutia 

zamestnancov. 

 

2.2.2 Externí spolupracovníci 

Denne do zariadenia dochádzajú dvaja externí zamestnanci - špeciálni 

pedagógovia Špeciálnej základnej školy v Hnúšti, ktorí vzdelávajú 

školopovinných  klientov podľa Individuálnych vzdelávacich plánov.  1 x týždenne 

pracuje  s klientami psychológ Centra pedagogicko psychologických služieb pri 

ŠZŠ v Hnúšti.  

Externe spolupracujeme s klinickým logopédom, ktorý indikuje logopedické 

cvičenia u klientov s narušenou komunikačnou schopnosťou. Naďalej 

spolupracujeme s Úniou nevidiacich a slobozrakých na Slovensku a Centrom 

špeciálno – pedagogického poradenstva pri ZŠ internátnej pre nevidiacich          

v Levoči za účelom sociálnej rehabilitácie nevidiaceho klienta.  

Našim cieľom je vytvorenie multidisciplinárneho tímu s efektívnym prepojením  

prostriedkov liečebnej, pedagogickej a sociálnej rehabilitácie.  

 

 

 



 2.2.3 Dobrovoľníci 

 OZ ATHÉNA má vypracovaný dobrovoľnícky program, ktorý má slúžiť 

k napĺňaniu priorít DEDESA, potrieb klientov a umožniť: 

 Využívať dlhodobú spoluprácu dobrovoľníkov a platených 

profesionálnych zamestnancov na rôznych projektoch a úlohách, ktoré 

sa v DEDESE realizujú 

 Umožniť osobnejší kontakt s klientom pri poskytovaní služieb 

Pred začiatkom spolupráce bol s každým dobrovoľníkom urobený úvodný 

pohovor. S dobrovoľníkom je uzatvorená Zmluva v zmysle §51 Občianskeho 

zákonníka. Dobrovoľník súčasne podpisuje etický kódex dobrovoľníka a zásadu 

mlčanlivosti - ochranu osobných údajov klienta. V roku 2011 v DEDESE pracovali 

pravidelne 3 dobrovoľníci. Spolu odpracovali 180 hodín dobrovoľníckej práce. 

Dobrovoľník, tak ako aj profesionálny zamestnanec, pomáha realizovať klientom 

individuálne plány a žiť bežným životom tak, ako žijú ich vrstovníci bez 

postihnutia.  K najčastejším dobrovoľníckym aktivitám v DEDESE patrí osobná 

asistencia pri: 

 Individuálnych aktivitách 

 Terapiách 

 Pri sebaobsluhe, mobilite 

 Vychádzkach a spoločných výletoch 

Na tohtoročnom oceňovaní dobrovoľníkov Srdce na dlani 2011 bola naša 

dobrovoľníčka medzi nominovanými. 

 

 

 

 

 

 

 



3 AKTIVITY A ČINNOSTI 

 Pri práci s klientom využívame metódy komplexnej rehabilitácie – 

pedagogickú, liečebnú a sociálnu rehabilitáciu. Tento model umožňuje deťom      

so zdravotným postihnutím plnohodnotný život a určuje jeho schopnosti 

a kapacitu v neskoršom živote.  

 

3.1 Individuálne činnosti 

Pri realizácii všetkých činností vychádzame z individuálnych programov 

rozvoja osobnosti. Individuálne plánovanie je pre nás proces, ktorého centrom je 

náš klient.   Metódy práce sú vyberané na základe mapovania potrieb a situácie 

klienta, zhodnotenia a monitoringu potrebnej poodory a odporúčaní psychológa, 

špeciálneho pedagóga, sociálneho pracovníka, logopéda  a fyzioterapeuta.  

• Arteterapia – využívame v dvoch formách. Pravidelne využívame výtvarné 

prostriedkoy počas denných aktivít realizovaných individuálne alebo             

v skupine. Druhou formou je návšteva arteterapeutických tvorivých dielní      

v základnej umeleckej škole. 

• Biblioterapia – spoločné čítanie kníh, predčítanie, zážitkové čítanie. 

• Ergoterapia – nácvik sebaobslužných činností je zaradený do reálnych situácií 

a aktivít počas dňa - tréning obliekania, nácvik zvládania činností osobnej 

hygieny a samostatného jedenia a pitia. 

• Canisterapia – zaisťuje ju špeciálny pedagóg a jej psík. Využívame 

polohovanie a niektoré deti chodia so psíkom aj na prechádzku, vykonávajú 

aktivity spojené s precvičovaním motoriky. 

• Hipoterapia – túto formu animoterapie využívame počas návštev Jazdeckého 

klubu v Tisovci s dobrovoľníkom Braňom Dianiškom jeho koníkom Ajšou. 

• Muzikoterapia – má dve formy. Jednou je využitie aktivít spojených              

so spevom a hudbou v skupine. Druhou formou je aktívna muzikoterapia – 

spojená s hrou na netradičné, ľahko ovládateľné nástroje. 

• Bazálna stimulácia – sprostredkovanie somatických, vibračných, 

vestibulárnych, zrakových, zvukových a taktilno haptických podnetov. 

• Fyzioterapia – využívame facilitačné, inhibičné a stimulačné prostriedky         

u klientov s telesným a kombinovaným postihnutím. U klientov s mentálnym 



positihnutím je zameraná na zlepšenie obratnosti, koordinácie pohybov, 

jemnej a hrubej motoriky. 

• Logopedické cvičenia – u klietnov, ktorí navštevujú logopedičku realizujeme 

denne. Využívame aj PC program Altík a FONO 1 a 2. 

• Tréning sociálnych zručností  - v reálnom prostredí, komunite. 

 

 Pri práci s klientmi s autizmom a narušenou komunikačnou schopnosťou sa 

využívajú podporné a náhradné formy komunikácie, štrukturované prostredie      

a metodika štrukturovaného učenia. 

Tento rok sme rozšírili metódy práce o neurobiofeedback terapiu – využíva 

poznatky biologickej spätnej väzby, neuroplasticitu mozgu a jeho schopnosť 

učenia sa. Pre deti je veľmi zaujímavá, spĺňa niekoľko aspektov ich detského 

sveta. Pre potreby spätnej väzby vyberáme z množstva rôznych viedosúborov, 

viedeohier, vlastných fotografií a DVD. 

Klienti pravidelne využívajú informačné a komunikačné technológie Na 

prácu s počítačom majú zriadený počítačový kútik. Prácu s PC im umožňuje 

dotykový monitor, myš s veľkoplošnými tlačidlami a klávesnica s veľkými 

klávesami. Počítačové programy sú zamerané na rozvoj koncentrácie, pozornosti, 

percepcie.  

Modelom, ktorý prepája liečebné, pedagogické a sociálne  prostriedky 

rehabilitácie vytvárame systém, ktorého hlavným cieľom nie je sústredenie 

jednotlivých činností do jednej budovy, ale komplexná rehabilitácia detí so 

zdravotným postihnutím, ktorá aktivizuje ich potenciál, umožní plnohodnotný 

život a ich zapojenie sa do bežného života v komunite. Samozrejmosťou je 

zúčastňovanie sa podujatí v meste. Klienti majú možnosť voľby, možnosť 

získavať viac kompetencií vo vykonávaní zmysluplných činností, zastávať bežné  

a spoločensky kladne vnímané úlohy. Do trávenia voľného času klientov 

zapájame aj iné zdroje – klienti majú možnosť stať sa čitateľmi mestskej 

knižnice, žiakmi základnej umeleckej školy.  

 

 

 



3.2 Kolektívne akcie 

JANUÁR 

 

 

 

V  januári sme čerstvú nádielku 

snehu využili na sánkovačku              

a bobovačku.  

 

 

 

 

Začiatok roka bol pre nás aj začiatkom novej spolupráce  na  

dramatoterapeutických stretnutiach s režisérom a dramaturgom  Divadelného 

súboru DAXNER Tisovec Jarom Lackom. Ako dobrovoľník dochádzal do DEDESA  

a viedol dramatoterapeutické aktivity. Táto spolupráca vyústila v priebehu roka 

do projektu S rozprávkou cez bariéry, ktorý podporila Nadácia Orange. 

 

 

 

 

 

 

 

 



FEBRUÁR 

Pre Základnú školu Klokočova sa už stalo tradíciou pozvať nás na 

fašiangový karneval spojený so zábavou a šiškami.  Zábava a občerstevenie boli 

vynikajúce. Klaun pre nás pripravil súťaže a pre každú masku bol pripravený 

malý darček. Sme veľmi radi, že sme mohli stráviť dopoludnie plné zábavy         

v spoločnosti žiakov základnej školy. 

 

 

 

Okrem karnevalu sme si nenechali ujsť aj návštevu knižnice. Tety 

knihovníčky vedia, že máme radi rozprávky, preto si pre nás pripravili  veľmi 

zaujímavý program.  

 



MAREC 

Fašiangy pokračovali krásnym podujatím, ktoré pripravila Špeciálna 

základná škola v Klenovci, Fašiangy so strigou Agátou boli pre nás, ale aj deti     

z okolitých škôl úžasnou zábavou. 

APRÍL 

Okrem maľovania veľkonočných kraslíc sme v apríli začali spolu s našim 

dobrovoľníkom divadelníkom Jarom nacvičovať divadelné predstavenie Princezná 

je smutná. Prizvali sme ku spolupráci naše kamarátky z dramatického krúžku ZŠ 

Klokočova.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÁJ 

Už tradične na oslavách Dni mesta Hnúšťa navštevujeme sprievodné 

podujatia. Ukážka činnosti policajtov, policajných psovodov a aj mladých 

motorkárov sa nám veľmi páčila. Počasie nám toho roku prialo a tak sme sa 

mohli do sýtosti vyšantiť aj na nafukovacej šmýkačke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JÚN 

Deň detí si užívame tak ako aj 

iné deti. Spoločne sme si s pani 

učiteľkami pripravili pudingové           

a zmrzlinové poháre, ktoré sme aj 

spoločne zjedli. Spoločnú grilovačku     

s našimi dobrovoľníkmi v záhrade sme 

si tiež užili.  

 

 



Záver školského roka sme si spríjemnili celodenným výletom do kúpeľov 

Číž. Vyzbrojený kúpacími čiapkami, kolesami a plnými batohmi sme si užili 

termálnu vodu aj rôzne masážne trysky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JÚL – AUGUST 

Prázdninové aktivity sme dopĺňali aktivitami podľa výberu klientov.  



 

         SEPTEMBER 

Príbeh o Snehulienke pretkávaný pesničkami ožil na scéne Divadla 

J.G.Tajovského vo Zvolene a my sme boli pri tom. Vďaka podpore projektu, ktorú 

získal Divadelný súbor DAXNER Tisovec od Nadácie Orange, sme s deťmi z 

dramatického krúžku ZŠ Klokočova a divadelníkmi mali možnosť toto 

predstavenie vidieť.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Divadelné predstavenie sme mali možnosť zažiť aj v Špeciálnej základnej 

škole. “Divadlo bez opony” z Banskej Bystrice nám zahralo rozprávkový príbeh   

s názvom Aladinova zázračná lampa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V septembri tohto roku 

sme sa po tretí krát zapojili 

do Dňa dobrovoľníctva na 

Slovensku. Bol u nás deň 

otvorených dverí a 

dobrovoľníci sa zapájali do 

konkrétnych aktivít.  

 

 

September je aj začiatkom školského roka a školské povinnosti si začali 

plniť ďalší traja klienti, ktorí  dovŕšlili 6 rokov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         OKTÓBER 

20.október bol pre nás veľkým dňom premiéry. V kinosále kultúrneho 

domu sme sa predstavili kontaktným divadelným predstavením Princezná je 

smutná. Vďaka spolupráci všetkých zúčastnených sa nám princeznú podarilo 

rozveseliť pesničkami, scénkami a spoločnými hrami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všetci herci boli na divadelných doskách úspešní a diváci ich odmenili 

obrovským potleskom. Predstavenie sme  opakovali aj pre ZŠ Nábrežie Rimavy  

v Hnúšti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



K jeseni patria aj šarkany, tak 

si deti počas pracovného vyučovania 

niekoľko šarkanov vyrobili. 

 

 

NOVEMBER 

Na Halloween sme sa poriadne 

nachystali a vyzdobili sme si tekvice 

všetkého druhu. Návštevou nás potešila aj 

finalistka Miss Aquacity Poprad. Priniesla 

kopec darčekov a strávila s nami celé 

dopoludnie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECEMBER 

December je na aktivity vždy bohatý. Hneď na začiatku k nám zavítal       

s balíčkami Mikuláš. Už ho čakal ozdobený stromček, na ktorý sme vyrábali 

vlastné ozdoby. Tento rok sme na arteterapii vyrábali aj vlastné vianočné 

pozdravy. Nenechali sme sa zahanbiť ani pri pečení a zdobení medovníkov. 

Nacvičovali sme aj vystúpenie na vianočnú besiedku v kultúrnom dome o tom, 

ako trávia Vianoce zvieratká v lese.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tesne pred Vianocami nás študenti Gymnázia Mateja Hrebendu v Hnúšti  

pozvali do ich školy na návštevu. Projekt Ruka v ruke za integráciu zorganizovala 

študentka Miška Mrnková.  Spoznali sme tam nových kamarátov, ktorí pre nás 

pripravili pekný program aj občerstvenie, spolu sme si kreslili a vyrábali vianočné 

gule.  Najviac nás teší, že sme sa na chvíľu stali “študentami gymnázia”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Realizované projekty 

 Terapeutické polohovacie zariadenie MYGO 2 

Sme veľmi radi, že naša Martinka začala na sedenie využívať terapeutické 

polohovacie zariadenie MYGO. Prostredníctvom tohto systému môže byť prítomná 

pri všetkých aktivitách, polohu tela má vyváženú a tak môže zapájať svalové 

skupiny do činností podľa svojich možností.  

 

 

Tento jedinečný sedací systém zabezpečujúci správnu polohu panvy, 

končatín a trupu je schopný prispôsobiť sa fixným poškodeniam pohybového 

aparátu a korigovať  flexibilné poškodenie vďaka dynamickému nastaveniu 

všetkých pelôt.   

Na nákup MYGO prispeli: 

1 573 Eur  Nadácie Tesco – podpora projektu ROZUMIEME SI 

1500 Eur  Nadácia J&T – finančný dar 

  500 Eur  Mesto Hnúšťa – dotácia podľa VZN č.88/808 

   50 Eur   Diana K. s.r.o. Hnúšťa – finančný dar 

 

  

 



Neurobiofeedback terapia 

Tento rok sa nám podarilo  z 2% zrealizovať dlho pripravovaný projekt 

Neurobiofeedback terapie. Zakúpená zostava BioExplorer + EEG PN umožňuje 

realizovať veľmi široké a flexibilné voľby tréningových protokolov. 

Neurobiofeedback metóda využíva poznatky biologickej spätnej väzby, 

neuroplasticity mozgu a jeho schopnosť učenia sa. Je vhodná pre deti, u ktorých 

sa prejavujú problémy s rečou, koncentráciou pozornosti, symptómy 

hyperaktivity, epilepsia, problémy so spánkom . Pre deti je veľmi zaujímavá, 

spĺňa niekoľko aspektov ich detského sveta. Pre potreby spätnej väzby môžeme 

vyberať z veľkého množstva rôznych videosúborov, videohier, vlastných fotografií 

a DVD. 

 

  
 
 

 
 

 
Pomocná labka 

 

V alokovanej triede ŠZŠ žiakov s IVVP sa od decembra začal realizovať 

projekt Pomocná labka, ktorého autorom je naša pani učiteľka. Hlavným cieľom  

projektu je prirodzené zvýšenie motivácie k učeniu, napomáhanie k rozvíjaniu    

a precvičovaniu jemnej a hrubej motoriky, rozvíjaniu komunikačných zručností. 

Zaujímavosť projektu spočíva v spojení dvoch rozdielnych svetov – sveta 

školského prostredia, prostredia úloh a povinností, ktoré žiakov skôr unavujú a 

sveta zábavy. Pes – canisterapeut, bude mať svoje poslanie – motivovať, znižovať  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nesmelosť a uzavretosť, zlepšovať komunikáciu medzi učiteľom a žiakom.  Pes sa 

bude zúčastňovať vyučovania, bude mať svoje vyčlenené miesto a pedagóg ho 

včlení podľa potreby do vyučovacej hodiny. Úsilím pani učiteľky je zabezpečiť 

vysokú kvalitu vzťahu medzi pedagógom a žiakom, pretože je jej snahou nielen 

mechanicky vyučovať, ale tiež vložiť  do edukácie srdce a tešiť sa spolu so žiakmi 

aj z malých úspechov a výsledkov. Projekt bol podporený Nadáciou Orange.  

 

 

 

 

 



S rozprávkou cez bariéry 

 

 Náš dobrovoľník, Jaro Lacko, divadelník, ktorý vedie dramoteterapeutické 

stretnutia v DEDESE, získal podporu pre projekt S rozprávkou cez bariéry, ktorý 

podporila  Nadácia Orange.  

Realizácia projektu umožnila a za pomoci skúsených ochotníckych hercov 

divadelného súboru DAXNER Tisovec a žiakov ZŠ Klokočova aktívne zapojenie 

našich klientov do tvorby inscenácie pod názvom „Rozprávka o smutnej 

princeznej“. Nácvik predstavenia a jeho uvedenie na verejnosti prispel k zvýšeniu 

sebavedomia  klientov, odbúraniu strachu z masiek a ich integrácii do miestnej 

komunity. V rámci projektu sme spoločne navštívili divadelné predstavenie         

O Snehulienke v D.J.G.T. vo Zvolene. 

 

  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



4 FINANČNÁ SPRÁVA 

 
Financovanie Denného detského stacionára je viaczdrojové. Najdôležitejším 

zdrojom je pre nás Banskobystrický samosprávny kraj. Ten na základe Zmluvy   
o zabezpečení sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku v zmasle 
§81 pís.h)bod 1 a3 zákona č.448/2008 Z.z. si zabezpečil objednávkou 

poskytovanie sociálnej služby v DEDESE pre 5 klientov. Dodatkom k zmluve bolo 
objednané poskytovanie sociálnej služby ešte pre jedného klienta, ale len na 

obdobie ½ roka. 
BBSK na základe dotácia MPSVaR zabezpečil sociálne služby pre ďalších dvoch 

klientov na obdobie druhého polroka. Celkovo si BBSK objednal v roku sociálne 

služby pre 6 a1/2 klienta. K 31.12.2011sme služby poskytovali 13 klientom.  
 

 

Celkové príjmy Eur 

Príspevok BBSK na soc.služby 36 473 

Príspevok obcí      500 

Dotácia z MPSVaR 8 486 

Poplatky za poskyt.soc.služieb 3 517 

Finanč.dary, verej.zbierky, granty  2 834 

Podiel 2% dane z príjmu 5 839 

SPOLU 57 649 

 

Celkové výdavky Eur 

Mzdy zamestnancov 33 686 

Poistné, odvody 11 858 

Tovary a služby 7  008 

Bežné transfery    187 

Kapitálové 4 910 

SPOLU 57 649 

 

 

 

 

 

V Hnúšti, 1.3.2012 

Vypracovala: 

Mgr. Katarína Moncoľová 

vedúca DEDESA 

 

 

 



POĎAKOVANIE 

 

OZ ATHÉNA ďakuje všetkým, ktorí s nami počas roka spolupracovali, či už ako 

partneri, spolupracovníci, externí zamestnanci, dobrovoľníci, všetkým, ktorí nám 
počas roka 2011 podali pomocnú ruku, a vďaka nim máme za sebou rok plný 
pekných aktivít a zážitkov. 

 

 

 

Ďakujeme za pomoc 

 

              Banskobystrický samosprávny  kraj                            Mesto Hnúšťa 

 

 

 

 

 

Stredoslovenská energetika  Informačno-kultúrny server ECHOviny  JOMKO Computers 

Hnúšťa  Základná škola Klokočova Hnúšťa  DSS Tisovec    

Spojená škola Hnúšťa  Gymnázium Mateja Hrebendu Hnúšťa  Centrum dobrovoľníctva 

v Banskej Bystrici  Nadácia Orange  Nadácia J&T  Divadelný súbor DAXNER Tisovec  

SOŠ Hnúšťa  Diana K. s.r.o. Hnúšťa 

Miroslav Hronec  Braňo Kriška  Alžbeta Brozmanová Gregorová  Jaroslav Lacko 

Ľubica Henčová  Miroslav Bračo  Veronika Dianišková  Mária Ďurčíková 


