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CIELE A PRORITY OZ ATHÉNA

Občianske združenie ATHÉNA (OZ ATHÉNA) je mimovládne , nezávislé, nepolitické
a dobrovoľné združenie občanov, rodičov detí so zdravotným postihnutím a ľudí, ktorí im
pomáhajú.
Každé

dieťa

prichádza

na

svet

s

obmedzenými

schopnosťami.

Vzájomná

dynamická súhra vnímania pomocou zmyslov a reakčný pohyb, umožňujú zdravému
dieťaťu od narodenia bežný plynulý rozvoj. Ak je však dieťa

určitým spôsobom

handicapované, bude svoje schopnosti rozvíjať pomaly alebo ak bude ponechané bez
pomoci, nebude ich rozvíjať vôbec, nedôjde k interakcii s okolitým svetom.
Pri poskytovaní sociálnych služieb v Dennom detskom stacionári – DEDESO,
ktorého je OZ ATHÉNA zriaďovateľom od roku 2007,

sa opierame sa o skutočnosť, že

každý jedinec má potenciál rozvíjať sa, pokiaľ sú mu ponúknuté určité škály podnetov a
každý jedinec je schopný komunikácie a je možné s ním komunikovať, keď je zvolený
vhodný spôsob. Napĺňame potreby dieťaťa – potrebu stimulácie, aktivity, poriadku,
štruktúry, princípu a potrebu otvorenej budúcnosti.
Napriek tomu, že ani rok 2013 nepriniesol vo financovaní sociálnych služieb nič
nové, skôr sa podmienky jednotlivých poskytovateľov zhoršili, podarilo sa nám udržať
vysokú kvalitu nami poskytovaných služieb. Tento rok však priniesla novela zákona
o sociálnych službách č.485/2013 včasnú intervenciu

ako sociálnu službu. Je to prvý

krát, kedy sa hovorí o stimulácii komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím,
ako o preventívnej aktivite, ktorej cieľom je podpora a rozvoj komplexného vývoja
dieťaťa do siedmich rokov, ktorého vývoj je ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia.
Práve v tomto období života dieťaťa, kedy je nervový systém dieťaťa najplastickejší,
schopný najviac sa naučiť, sa často rodina dostáva do sociálneho vylúčenia a vývoj
dieťaťa je eliminovaný.
Napriek všetkým starostiam a problémom, ktoré máme ako aj iní neverejní
poskytovatelia sociálnych služieb na Slovensku, veríme, že ten nasledujúci sa nám bude
dariť poskytovať služby efektívne a využijeme možnosti súčasnej legislatívy na ďalší
rozvoj komunitných sociálnych služieb.

Mgr. Katarína Moncoľová
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SPRÁVA O ČINNOSTI

OZ ATHÉNA je v zmysle zákona 448/2008 Z.z. neverejným poskytovateľom sociálnej služby
ambulantnou formou pre neplnoleté fyzické osoby, ktoré sú v nepriaznivej sociálnej
situácii z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia. Pri poskytovaní sociálnej služby je pre
nás samozrejmosťou prihliadať na individuálne potreby prijímateľov, vychádzať zo silných
stránok prijímateľa, aktivizovať ich podľa ich schopností a možností, poskytovať sociálnu
službu na odbornej úrovni, spolupracovať s rodinou prijímateľa, obcou a komunitou. Pri
práci používame prístup zameraný na človeka, nevychádzame z predstáv, akí by klienti
mali byť, ale akí sú a z toho, aké sú ich možnosti.
2.1

Prijímatelia

OZ ATHÉNA malo k 1.1.2013 uzatvorenú Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby s 13
prijímateľmi. Ich vek sa pohyboval od 5 rokov do 16. V priebehu roka 2013 bolo ukončené
poskytovanie služieb so 4 prijímateľmi a zmluva o poskytovaní sociálnych služieb bola
uzatvorená s dvomi novými prijímateľmi. Všetci prijímatelia sú zaradení do VI. stupňa
odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby.
Prehľad prijímateľov podľa veku a zdravotného postihnutia počas roka 2013
Vek

Druh zdravotného postihnutia

7

Kombinované (zmyslové, mentálne,vrodené vývojové postihnutie)

8

kombinované (mentálne, telesné)

8

mentálne

8

mentálne

11

kombinované (telesné, rečové)

13

mentálne

13

mentálne

14

kombinované (mentálne, telesné)

14

kombinované (mentálne, autizmus)

Prehľad prijímateľov, ktorí ukončili poberanie sociálnych služieb počas roka 2103
Vek

Druh zdravotného postihnutia

17

mentálne

7

zmyslové (zrakové)

16

kombinované (mentálne, telesné)

11

mentálne
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Prehľad prijímateľov, ktorým sa začali poskytovať sociálne služby počas roka 2013
Vek

Druh zdravotného postihnutia

6

kombinované (telesné, mentálne)

5

autizmus

2.1.1 Individuálne programy prijímateľov
Individuálne plánovanie (IP) je nevyhnutným predpokladom pre poskytovanie
kvalitných sociálnych služieb. V praxi ho používame od začiatku poskytovania služieb.
Chápeme ho ako užitočné a prínosné ako pre prijímateľa, tak

aj pre pracovníkov,

prepojené s každodenným životom. Ujasňuje nám rozsah, náplň a priebeh služby a tým
zabezpečujú cielenú podporu. IP je pre nás cieľom ako lepšie spoznať prijímateľa a jeho
situáciu, čo si praje, čo vníma ako dôležité, podporiť ho v naplňovaní jeho potrieb,
umožniť mu život porovnateľný s vrstovníkom – dieťaťom bez postihnutia. Pre štruktúru
našich služieb a zostavovanie IP pracujeme s centrálnymi európskymi cieľmi bazálnej
stimulácie:
Zachovať život a zaistiť vývoj
Umožniť pocítiť vlastný život
Poskytnúť pocit istoty a dôvery
Rozvíjať vlastný rytmus
Umožniť poznať okolitý svet
Pomôcť usporiadať jeho život
Poskytnúť autonómiu a zodpovednosť za svoj život
Objavovať sa a vyvíjať sa
Podporiť sociálne začlenenie je jedným z hlavných cieľov poskytovania sociálnych
služieb. Pri napĺňaní týchto cieľov sa riadime princípmi:
Žiť v normálnom prostredí – t.j. byť začlenený v komunite a bežne sa vyskytovať na
miestach, kde sa vyskytujú ostatní ľudia, byť obklopený ľuďmi bez postihnutia.
Mať možnosť voľby a kontroly nad vlastným životom – aktívne zisťujeme
preferencie, priania a potreby aj u prijímateľov, ktorý nekomunikujú bežným
spôsobom.
Učiť sa a rásť – rozvíjanie a podpora zachovania vlastných kompetencií pri
vykonávaní funkčných a zmysluplných činností, tak aby bol prijímateľ maximáne
samostatný a čo najmenej závislý na sociálnej službe.
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Byť rešpektovaný, mať pozitívnu sociálnu úlohu – život v bežnom prostredí
umožňuje ľuďom s postihnutím zastávať v živote bežné role.
Mať možnosť nadväzovať a rozvíjať zmysluplné vzťahy – s inými osobami, ako sú
pracovníci a blízka rodina.
Individuálne plánovanie prebieha v nasledujúcich krokoch:
A, vytvorenie osobného profilu – zameriavame sa na oblasti, ktoré sú z pohľadu
klienta ( rodičov a zák.zástupcov) dôležité pre jeho život.
B, mapovanie potrieb klienta - posúdenie rozsahu, formy a oblasti nevyhnutnej
a cielenej podpory. Pozornosť venujeme aj podpore kontaktu s bežný prostredím. Na
mapovanie potrieb používame dotazník, ktorý vypĺňame spolu s rodičmi dieťaťa.
K mapovaniu patrí aj posúdenie rizík pri poskytovaní služby.
C, plánovacia schôdzka – ponuku zúčastniť sa plánovacej schôdzky dostáva aj
rodič, príp. zákonný zástupca klienta. Súčasťou tímu je aj kľúčový pracovník.
Stanovujeme osobný cieľ klienta – hľadáme prienik cieľov a prianí klienta s
možnosťami a poslaním organizácie.
D, realizácia plánu – služby poskytujeme takým spôsobom, aby sme maximálne
rešpektovali klientove individuálne potreby a preferencie.
E,

Vyhodnotenie

poskytovania

služby

–

vzájomnú

spoluprácu

na

IPRO

zhodnocujeme 1 – 2x ročne. Kvalita života klienta je pre nás hlavným meradlom
kvality poskytovania sociálnej služby.
2.1.2 Vzdelávanie prijímateľov
Podmienky na vzdelávanie pre prijímateľov s povinnou školskou dochádzkou
vytvárame v alokovanej triede Špeciálnej základnej školy v Hnúšti, ktorá je zriadená
v priestoroch

DEDESA.

V školskom

roku

2013/214

sa

podľa

Individuálnych

vzdelávacích plánov vzdelávalo 11 žiakov – 1 v A variante, 1 v B variante a 9 v C
variante . V triede pracujú dve špeciálne pedagogičky.
Jedna prijímateľka je vzdelávaná integrovane v Základnej škole Klokočova v Hnúšti.
Je žiačkou 6.ročníka a po vyučovaní je denne na základe dohody a spolupráci, ktorú
máme so ZŠ uzatvorenú, prevezme určený zamestnanec DEDESA po skončení
vyučovania.
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2.2

Zamestnanci
V roku 2012 pracovalo v DEDESE na TPP 5 zamestnancov na plný úväzok.

fyzioterapeut

sociálny pedagóg

opatrovateľka

sociálni pracovníci

Počas roka v DEDESE do zariadenia denne dochádzajú dvaja externí zamestnanci

špeciálni pedagógovia Špeciálnej základnej školy v Hnúšti.

Počas roka 2013 vykonávala jedna uchádzačka o zamestnanie aktivačné práce
formou dobrovoľníckej služby. 1x týždenne za prijímateľmi dochádza aj psychológ Centra
pedagogicko

-

psychologických

služieb

pri

Špeciálnej

základnej

škole.

Externe

spolupracujeme s klinickým logopédom, ktorí indikuje logopedické cvičenia u prijímateľov
s narušenou komunikačnou schopnosťou
2.2.1 Vzdelávanie zamestnancov
Vzdelávanie zamestnancov sa realizuje na dvoch úrovniach – interné seminároch
a absolvovanie kurzov a seminároch podľa aktuálnej ponuky a možností. Interné seminár sa
uskutočnili s nasledujúcimi témami:
Nácvik pracovného správania u

detí predškolského veku s poruchou

autictického spektra
Využitie iPadu u jednotlivých klientov na komunikáciu a rozvoj vybraných
schopností
Absolvované kurzy: fyzioterapeut – Senzorická integrácia, sociálny pedagóg – Manažment
dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Zamestnanci sa zúčastnili jednej plánovanej skupinovej
supervízie v zariadení.
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2.3 Dobrovoľníci
OZ ATHÉNA má dvoch zamestnancov, ktorí absolvovali akreditované vzdelávanie
Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Máme vypracovaný dobrovoľnícky program,
ktorý slúži k napĺňaniu priorít DEDESA, potrieb klientov a umožňuje:
Využívať

dlhodobú

spoluprácu

dobrovoľníkov

a platených

profesionálnych

zamestnancov na rôznych projektoch a úlohách, ktoré sa v DEDESE realizujú
Osobnejší kontakt s klientom pri poskytovaní služieb
Na webstránke www.dedeso.sk sú informácie o možnosti dobrovoľníctva v našej
organizácii.

V prípade záujmu, má potenciálny dobrovoľník možnosť stiahnuť, vyplniť

a poslať elektronicky dotazník. Pred začiatkom spolupráce je s 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.

V roku

2013

v DEDESE

pracovala pravidelne

jedna

dobrovoľníčka. Spolu odpracovala počas roka 35 hodín dobrovoľníckej činnosti. K jej náplne
práce patrilo najmä sprevádzanie prijímateľa do základnej umeleckej školy na výtvarnú.
Ako dobrovoľníci spolupracujú s našou organizáciou aj pedagógovia a žiaci Základnej školy
Klokočova v Hnúšti, pozývajú nás na karneval, pomáhajú pri realizácii projektov a pred
Vianocami organizujú charitatívnu akciu Nie si sám spojenú s predajom kapustnice
a vianočných dobrôt, pričom výťažok venujú DEDESU.
Vzhľadom na prevádzkový čas od 7.00 do 15.30 hod

je pravidelná dobrovoľnícka

činnosť obmedzená pre študentov a pracujúcich, ktorí sú v uvedenom čase v práci resp.
v škole, čo však nemôžeme ovplyvniť. Preto sa nám darí realizovať najmä jedno rázové
dobrovoľnícke aktivity. Aj z tohto dôvodu sme sa už po 4 krát zapojili do Týždňa
dobrovoľníctva s cieľom skrášliť záhradu okolo DEDESA. Na maľovaní plota sa zúčastnilo
spolu 24 dobrovoľníkov a spolu dobrovoľnícky odpracovali 35 hodín.
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FINANČNÁ SPRÁVA
Vzhľadom na legislatívne nevyriešené financovanie neverejných poskytovateľov,

a možnosť voľby, ktoré majú samosprávne kraje pri schvaľovaní príspevku pre jednotlivé
organizácie, je naše financovanie na začiatku roka vždy veľkým otáznikom.
Financovanie poskytovaných sociálnych služieb je v našej organizácii viaczdrojové.
Najväčší podiel na financovaní predstavuje príspevok na zabezpečovanie poskytovania
sociálnej služby a finančného príspevku v zmysle § 81 písm. h) bod 1 a 3

zákona

č.448/2008 príspevku . Prvé dva mesiace v roku sú vždy nesmierne ťažké na zvládnutie
pravidelných , zo zákona povinných poplatkov. V podstate ani netušíme, aká bude výška
finančného príspevku ( príspevok na prevádzku samosprávne kraje menia každý rok
v zmysle VZN) a kedy nám bude poskytnutý. V roku 2013 sme podpisovali zmluvu s BBSK
až 1.marca. Samosprávny kraj si objednal sociálne služby pre 7 občanov, pričom sme na
začiatku roka poskytovali služby pre 13. Výška celkového príspevku na rok 2013 37 316 Eur
bola zvýšená až dodatkom ku zmluve v novembri na sumu 42 647 Eur, kedy samosprávny
kraj zmenil objednávku na 8 občanov.
Nezanedbateľnou položkou pri financovaní je pre nás podiel zo získaných 2%
zaplatených z dani z príjmu. V roku 2013 výška tohto podielu predstavovala sumu 3147,33
Eur. Ďalším zdrojom je získavanie sponzorských darov a realizácia projektov, podporených
nadáciami. Pravidelným prispievateľom finančného daru sú rodičia a zamestnanci
Základnej školy Klokočova v Hnúšti. Tento rok prispeli sumou 796 Eur. Finančný dar
poskytol aj vtedajší predseda samosprávneho kraja, ktorý prispel sumou 300 Eur.
V rámci realizovania projektov

sa nám v tomto roku podarilo získať finančné

prostriedky z Nadačného fondu SLSP pri Nadácii Pontis 1 399 Eur a z Nadácie SPP 1 000
Eur. Mesto Hnúšťa podporilo v rámci svojho VZN OZ ATHÉNA sumou 450 Eur.
Poskytovanie sociálnych služieb hradia prijímatelia v zmysle platného cenníka. V roku
2013 predstavoval výnos za sociálne služby sumu 5 432 Eur.
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AKTIVITY

Pri práci s klientom využívame metódy komplexnej rehabilitácie – pedagogickú,
liečebnú

a sociálnu.

Tento

model

umožňuje

deťom

so

zdravotným

postihnutím

plnohodnotný život a určuje jeho schopnosti a kapacitu v neskoršom živote.

4.1 Individuálne činnosti
Pri realizácii všetkých činností vychádzame z individuálnych programov. 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
podpory a odporúčania psychológa, špeciálneho pedagóga, sociálneho pedagóga, logopéda
a fyzioterapeuta. Pri činnostiach zohľadňujeme u klientov potrebu:
stimulácie, aktivity
poriadku, štruktúry a princípu
otvorenej budúcnosti
Arteterapia
výtvarné

–

pravidelne

prostriedky

využívame

počas

denných

aktivít realizovaných individuálne alebo
v skupine.

Nie

je

pre

nás

cieľom

vytvorenie „pekných“ výtvarných diel,
ale zlepšenie motorických schopností,
aktívne

zapojenie

klienta,

jeho

sebavyjadrenie s dôrazom na individuálnu
tvorivosť.

Jeden

klient

je

žiakom

základnej umeleckej školy a arteterapia
mu umožňuje sociálne začlenenie.
Biblioterapia – spoločné čítanie kníh, predčítanie, zážitkové čítanie, návšteva knižnice (3
klienti sú čitateľmi mestskej knižnice)
Ergoterapia – pomáha klientom prekonať problémy pri vykonávaní bežných denných
činností. Je zaradená denne do reálnych situácií a aktivít dňa - tréning obliekania, nácvik
používania

kompenzačných

pomôcok,

nácvik

zvládania

činností

osobnej

hygieny
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a samostatného jedenia a pitia. Cieľom ergoterapie nie je len uspokojivé zvládanie
sebaobsluhy, ale aj produktivity a voľného času (zamestnávanie pre klienta zmysluplnou
činnosťou), pokiaľ sú prínosom pre klienta. Všetky činnosti sa vykonávajú s cielenou
podporou, s využitím potenciálu klienta tak, aby mohol vykonávať činnosti, ktoré sú
nevyhnutné pre naplnenie jeho sociálnych rolí a zapojenie do plnohodnotného života.
Hipoterapia – hiporehabilitácia a pedagogickopsychologické jazdenie.

Túto formu

animoterapie využívame počas návštev
občianskeho

združenie

„Malá

škola

jazdenia“ v Tisovci. Realizujeme ju len
v letných mesiacoch v prípade priaznivého
počasia.
Muzikoterapia

–

využívame

aktivity

spojené so spevom a hudbou v skupine,
počúvanie hudby ale aj aktívnu hru na
rytmické

nástroje,

ľahko

ovládateľné

africké bubny, znejúce kreslo.
Fyzioterapia – u klientov s telesným a
kombinovaným postihnutím fyzioterapeut
kombinuje prvky rôznych metód a techník
(facilitácie,

inhibície

a stimulácie),

s dôrazom na elimináciu patologických
reflexov a vybudovanie nových funkčných
pohybových

vzorcov.

U

klientov

s mentálnym postihnutím je fyzioterapia
zameraná

na

zlepšenie

obratnosti,

koordinácie pohybov, jemnej a hrubej
motoriky.
Hydroterapia

–

hydromasážna

vaňa

u klientov s telesným postihnutím.
Bazálna stimulácia – koncept Bazálnej
stimulácie

podporuje

lokomóciu a komunikáciu.
pôsobenie

na

senzorické

percepciu,
Využívame
systémy
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cielenou

stimuláciou

biografiu

klienta.

zohľadňujúcou

V multisenzorickej

miestnosti využívame základné prvky
bazálnej

stimulácie

vestibulárnu

-

somatickú,

a vibračnú

stimuláciu,

prvky nadstavbové - zrakovú, čuchovú,
chuťovú, sluchovú

a

hmatovú

stimuláciu. Multisenzorickú miestnosť
využívame

podľa

potreby

aj

na

relaxáciu
Logopedické cvičenie – u klientov, ktorí navštevujú logopedičku realizujeme denne podľa
jej predpisu. Na rozvoj komunikačných schopností využívame aj PC programy Altík, FONO 1
a 2 s možnosťou rozširovania slovnej zásoby, rozvoja fonematického sluchu a asociácií. Na
tvorbu komunikačných kartičiek u autistov a u

klientov s narušenou komunikačnou

schopnosťou sme tento rok začali používať PC program Boardmaker. Umožňuje nám
využívať podporné a náhradné formy komunikácie, štruktúrované prostredie a metodiku
štruktúrovaného učenia.
Tréning sociálnych zručností – v reálnom prostredí, komunite.
Informačné a komunikačné technológie – využívajú
pravidelne všetci klienti. Na prácu s počítačom
máme veľmi dobre vybavený počítačový kútik. Prácu
s PC umožňujú kompenzačné pomôcky – veľkoplošné
klávesnice, myšky, dotykový monitor. Počítačové
programy sú zamerané na rozvoj koncentrácie,
pozornosti, percepcie. Na komunikáciu využívame
komunikátory. V tomto roku sme vďaka podpore IP
nášho prijímateľa v programe OPORA mohli začať v
rámci IKT využívať iPad. Okrem rozvoja komunikácie
je v dnešnej dobe veľký výber aplikácií, ktoré sú
zamerané na rozvoj komunikácie, motoriky, ale aj
poznávacích schopností a sebaobsluhy.
Neurobiofeedback terapia – využíva poznatky spätnej väzby, neuroplasticity mozgu a jeho
schopnosti učenia sa.
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Modelom, ktorý prepája liečebné, pedagogické a sociálne prostriedky rehabilitácie
vytvárame systém, ktorého hlavým cieľom nie je sústredenie jednotlivých činností do
jednej budovy, ale komplexná rehabilitácie 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 miestnej komunite. Klienti
majú možnosť voľby, možnosť získavania viac kompetencií vo vykonávaní pre nich
zmysluplných činností, zastávať bežné a spoločensky kladne vnímané roly. Do trávenia
voľného času zapájame aj iné zdroje – klienti majú možnosť stať sa čitateľmi mestskej
knižnice, žiakmi základnej umeleckej školy.
4.2 Kolektívne akcie
Individuálne činnosti pravidelne počas roka prevažujú, význam však majú aj kolektívne
akcie. Najmä jednorázové aktivity, ako tohtoročný výlet na HABAKUKY, návšteva knižnice
a podujatí v miestnej komunite, príprava na Vianoce a vystúpenia umožňujú prezentovať
deti so zdravotným postihnutím, ich zručnosti a schopnosti.

Návšteva kúpaliska 3
2

Výstúpenie na Vianoce 1

Návštevamedovníkov
Pečenie
kúpaliska 1Pečenie
1
medovníkov

N8všteva ŠZŠ 1
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4.3

Realizované projekty
Nadácia SPP - grantový program OPORA 2013
Grantový program OPORA
poskytuje podporu projektom, ktoré
vychádzajú z aktuálnych potrieb ľudí
so znevýhodneným . Podporuje zmeny,
ktoré smerujú k zvýšeniu kvality ich
života. Cieľom tohto projektu bolo
naučiť Mareka Š. vedieť prakticky
využívať dotykový tablet pre
vzdelávaní a pri komunikácii.
V pozitívnom zmysle bol projekt
ovplyvnený najmä Marekom, ktorý sa
s tabletom naučil rýchlo pracovať, k čomu mu prispeli aj predchádzajúce skúsenosti
s práce s dotykovým displejom . Projekt bol podporený sumou 1 000 Eur.

Nadačný fond pri Nadácii Pontis – Chcem zostať mobilný
Postihnutie niektorých našich klientov
vyžaduje častú zmenu polohy, hoci sú pri
presunoch odkázaní na pomoc inej osoby.
Postupom času, s pribúdajúcim vekom
a váhou klientov bola pre personál
manipulácia s nimi sťažená a často aj pre
klientov nepohodlná. Využitie
multifunkčného zdviháka s príslušenstvom ,
zachovalo mieru mobility klientov a uľahčilo
manipuláciu pre personál, ktorí túto činnosť
vykonáva niekoľkokrát denne. Projekt bol
podporený sumou 1 399 Eur.
Vďaka finančnému daru predsedu BBSK
V.Maňku 300 Eur sme mohli príslušenstvo ku
zdviháku

12

Medzinárodná prehliadka divadelných foriem ľudí so zdravotným postihnutím
V Lwowku Slaskom
Už po druhý krát sme mali možnosť navštíviť tento výnimočný festival, na ktorom sa
prezentovali ľudia so zdravotným postihnutím s Poľska, Čiech a zo Slovenska. Spojili sme sa
so Špeciálnou základnou školu v Hnúšti a spoločným vystúpením sme sa prezentovali.
Návštevu tejto prehliadky sme mohli uskutočniť vďaka podpore Mesta Hnúšťa sumou 450
Eur.

4.4 Sponzorské dary
Aj tento rok zrealizovala Základná škola Klokočova
v Hnúšti pre OZ ATHÉNA zbierku Nie si sám. Konal sa
už VI ročník tejto akcie a výťažok z predaja
kapustnice, punču a sladkostí predstavoval výšku 796
Eur.
Pred Vianocami nás navštívili aj predtavitelia firmy
YURA Corporation,, ktorí priniesli pre deti vianočné
balíčky.
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POĎAKOVANIE
OZ ATHÉNA ďakujem všetkým, ktorí s nami počas roka 2013 spolupracovali, či už
ako

partneri,

spolupracovníci,

externí

zamestnanci,

dobrovoľníci.

Zároveň

ďakujeme všetkým ktorí nám počas roka pomáhali. Podarilo sa nám aj tento rok
zažiť množstvo zážitkom a pekných aktivít.

Ďakujem za pomoc
Mesto Hnúšťa

Banskobystrický samosprávny kraj

 YURA corporation
 Základná škola Klokočova
 Nadácia Pontis – Nadačný fond SLSP
 Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici
 Miroslav Hronec
 JOMKO Computers Hnúšťa

Vypracovala:
Mgr. Katarína Moncoľová
Schválené: Valným zhromaždením OZ ATHÉNA
Dňa: 4.6.2014
Štatutár OZ ATHÉNA Mgr. Miroslava Bagačková
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