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Ciele a priority OZ ATHÉNA 

OZ ATHÉNA je mimovládne nezávislé nepolitické a dobrovoľné združenie 

občanov, rodičov detí so zdravotným postihnutím a ľudí, ktorí im pomáhajú. 

V zmysle zákona 448/2008 Z.z. je neverejným poskytovateľom sociálnej služby. 

Denný detský stacionár DEDESO je nízkokapacitné zariadenie komunitného 

charakteru, ktoré poskytuje ambulantné sociálne služby od 4.1.2007 v zmysle 

Zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách neplnoletým fyzickým osobám, ktoré 

sú v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu zdravotného postihnutia.                    

Pri poskytovaní sociálnych služieb sa opierame 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. Cieľom takto poskytovaných služieb je napĺňanie potrieb dieťaťa – potreba 

stimulácie, aktivity, poriadku, štruktúry, princípu a potrebu otvorenej budúcnosti. 

Naša vízia 

Človek so zdravotným postihnutím potrebuje komplexnú dlhodobú, 

intenzívnu a často celoživotnú rehabilitáciu. V prípade, že sa so zdravotným 

postihnutím narodí, je komplexnú rehabilitáciu nevyhnutné začať vo forme včasnej 

starostlivosti, ktorá pomôže dieťaťu dosiahnuť svoj potenciál a minimalizuje 

dôsledky zdravotného postihnutia. O takúto pomoc pre rodinu s dieťaťom               

so zaostávajúcim vývojom chceme rozšíriť ponuku poskytovaných sociálnych 

služieb v najbližšom období tak, aby sa zvýšila dostupnosť takejto služby, rodina 

nemusela opakovane cestovať na dlhé vzdialenosti a na dlhšie obdobie.  

Stretávame sa aj s problémom absolventov špeciálnych škôl, ktorí              

po ukončení vzdelávania ostávajú v domácom prostredí, ich okruh stretávania sa 

s ľuďmi z komunity sa zmenšuje, nemajú možnosť ďalej udržiavať ani rozvíjať svoje 

zručnosti. Túto situáciu chceme zmeniť zriadením ambulantných služieb              

pre dospelých a dosiahnuť  tak kontinuálne poskytovanie pomoci s cieľom 

dosiahnutia čo najmenšej závislosti na pomoci iných ľudí. 

 

Každé dieťa 

prichádza na svet 

s obmedzenými 

schopnosťami. 

Vzájomná 

dynamická súhra 

vnímania 

pomocou 

zmyslov 

a reakčný pohyb 

umožňujú 

zdravému dieťaťu 

bežný plynulý 

rozvoj. Ak je však 

dieťa určitým 

spôsobom 

handicapované, 

bude svoje 

schopnosti 

rozvíjať pomaly 

alebo ak bude 

ponechané bez 

podpory, nebude 

ich rozvíjať 

vôbec. 
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Správa o činnosti 
 Pri poskytovaní sociálnych služieb je pre nás samozrejmosťou prihliadať     

na individuálne potreby prijímateľov, poskytovať služby na základe ich požiadaviek, 

vychádzať z ich silných stránok, 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. 

Prijímatelia - klienti 

Kapacita zariadenia je 15 klientov. OZ ATHÉNA malo uzatvorenú Zmluvu 

o poskytovaní sociálnej služby s 11 klientami. Ich vek sa pohyboval od 4 do 15 

rokov. V priebehu roka bolo ukončené poskytovanie služieb s 2 prijímateľmi. 

Sociálne služby sme začali poskytovať jednému novému klientovi. Všetci 

prijímatelia sú zaradení do VI. stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej 

fyzickej osoby.  

Prehľad prijímateľov podľa veku a zdravotného postihnutia v roku 2014 

6 autizmus 

9 kombinované (mentálne, telesné) 

9 mentálne 

9 mentálne 

12 kombinované (telesné, rečové) 

14 mentálne 

14 mentálne 

15 autizmus 

15 kombinované (telesné, mentálne) 

Ukončené poskytovanie služieb počas roka 

8 kombinované (zmyslové, mentálne, vrodené vývojové) 

7 kombinované (mentálne, telesné) 

Začiatok poskytovania služieb v r.2014 

4 kombinované (telesné, mentálne) 

 

Klientom sa sociálne služby poskytujú na základe ich individuálnych plánov. 

Chápeme ho ako užitočné pre nich, tak aj pre zamestnancov. Ujasňuje nám rozsah, 

náplň a priebeh služby a tým zabezpečuje cielenú podporu.  
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K hlavným cieľom poskytovania služieb patrí podpora sociálneho 

začlenenia. Pri jeho napĺňaní sa riadime princípmi: 

 Žiť v normálnom prostredí – 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, ktorí 

nekomunikujú bežným spôsobom. 

 Učiť sa a rásť – rozvíjanie a podpora zachovania vlastných 

kompetencií pri vykonávaní funkčných a zmysluplných činností tak, 

aby bol klient maximálne samostatný a čo najmenej závislý              

na sociálnej službe. 

 Byť rešpektovaný, mať pozitívnu sociálnu úlohu – život v bežnom 

prostredí umožňuje ľuďom s postihnutím zastávať bežné roly. 

 Mať možnosť nadväzovať a rozvíjať zmysluplné vzťahy – s inými 

osobami ako sú zamestnanci a blízka rodina. 

Podmienky na vzdelávanie klientov s povinnou školskou dochádzkou 

vytvárame v triede Špeciálnej základnej školy v Hnúšti, ktorá je zriadená 

v priestoroch DEDESA. V školskom roku 2014/2015 sa podľa Individuálnych 

vzdelávacích plánov vzdelávalo 9 žiakov – 1 v A variante, 1 v B variante  a 5 v C 

variante. V triede pracuje špeciálna pedagogička s asistentkou. 

Dvaja klienti sú integrovanými žiakmi Základnej školy Klokočova, ktorí majú 

individuálny plán vzdelávania. 
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Zamestnanci 

 

V roku 2014 pracovalo v DEDESE na trvalý pracovný pomer 5 zamestnancov na  

plný úväzok. Pracuje u nás aj externý zamestnanec Špeciálnej základnej školy 

v Hnúšti, v prípade potreby s asistentom. Počas roka 2014 vykonávala  

    

 

Jana Kováčová 
sociálny pracovník  

 

Mgr. Katarína Moncoľová 
vedúca - fyzioterapeut 

Mgr. Marcela Bábelová 
sociálny pedagóg  

 

Mgr. Ľubica Dorková 
Hrivnáková sociálny 
pedagóg  

 Miroslava Hochmannová  
opatrovateľka  

Mgr. Marianna Balašková 
špeciálny pedagóg 
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jedna uchádzačka o zamestnanie aktivačné práce formou dobrovoľníckej služby.    

1 x týždenne dochádza do zariadenia psychológ a špeciálny pedagóg Centra 

pedagogicko – psychologických služieb pri Špeciálnej základnej škole v Hnúšti. 

Externe spolupracujeme s logopedičkou, ktorá indikuje logopedické cvičenia 

u klientov s narušenou komunikačnou schopnosťou. 

 

Vzdelávanie zamestnancov 

Vzdelávanie zamestnancov sa realizuje na dvoch úrovniach – interných seminároch 

a absolvovanie kurzov a seminárov podľa aktuálnej ponuky a potreby.  

V roku 2014 sa zamestnanci zúčastnili nasledovných vzdelávaní: 

 Sociálny pedagóg – Tútor v poradenskom procese pre dospelých v oblasti 

ďalšieho vzdelávania 

 Sociálny pracovník – Základy tvorby projektov 

 Fyzioterapeut – možnosti ortotického vybavenia dolných končatín 

a následná rehabilitácia 

 Sociálny pedagóg – účasť na medzinárodnej  konferencii Snoezelen 

Dobrovoľníci 

OZ ATHÉNA má dvoch zamestnancov, ktorí absolvovali akreditované vzdelávanie 

manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Máme vypracovaný dobrovoľnícky 

program, ktorý slúži k napĺňaniu našich cieľov, potrieb klientov a umožňuje: 

 Využívať dlhodobú spoluprácu dobrovoľníkov a platených zamestnancov   

na rôznych projektoch a úlohách, ktoré sa  v DEDESE realizujú 

 Osobnejší kontakt s klientom pri poskytovaní služieb 

Na web stránke 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. V roku 2014 pravidelne vykonával 

http://www.dedeso.sk/
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dobrovoľnícku činnosť administrátor našej webstránky. Začala sa pravidelná 

spolupráca s novým dobrovoľníkom, ktorý sprevádza jednu klientku                        

pri vychádzkach. Umožňuje jej tak nadviazať vzťah mimo príbuzných, žijúcich 

v spoločnej domácnosti a zamestnancov a klientov zariadenia. Ako dobrovoľníci 

spolupracujú s našou organizáciou aj zamestnanci a žiaci Základnej školy 

Klokočova v Hnúšti. Pred Vianocami zorganizovali charitatívnu akciu Nie si sám 

v spolupráci s mestom Hnúšťa. 

Vzhľadom na prevádzkový čas od 7.00 do 15.30 hod. je pravidelná dobrovoľnícka 

činnosť obmedzená pre študentov a pracujúcich, čo však nemôžeme ovplyvniť. 

Počas roka 2014 pre našu organizáciu dobrovoľníci odpracovali 28 hodín. 

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.  

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 – pravidelne využívame výtvarné prostriedky 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. 
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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 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 percepciu, lokomóciu   

a komunikáciu. Využívame pôsobenie na senzorické systémy cielenou stimuláciou 

zohľadňujúcou biografiu klienta. V multisenzorickej miestnosti využívame základné 

prvky bazálnej stimulácie - somatickú, vestibulárnu a vibračnú stimuláciu, prvky 

nadstavbové - zrakovú, čuchovú, chuťovú, sluchovú a  hmatovú stimuláciu. 

Multisenzorickú miestnosť využívame podľa  potreby aj na relaxáciu. 
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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, štrukturované prostredie a metodiku štrukturovaného 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.  

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. 

Realizované projekty 

Viem ti povedať – vďaka nadačnému fondu Lenovo v Nadácii Pontis sa nám 

podarilo získať dva nové tablety s aplikáciami na rozvoj komunikácie. 
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Finančný súhrn 

  Správa o hospodárení OZ ATHÉNA za rok 2014 (v celých eurách) 
    
               

VÝNOSY:  
Klienti sociálne služby 3700,- 

Príspevok BBSK 43 413,- 

Príspevok MPSVaR 8 960,- 

Príspevok UPSVaR 3 376,- 

Príspevok mesto Hnúšťa 700,- 

2% dane 2 814,- 

Finančné a vecné dary ostatné právnické a fyzické osoby 4 080,- 

Iné výnosy 1 112,- 

Výnosy – rozpustenie VBO do výšky ročných odpisov hmotného majetku 

obstaraného z darov a dotácii 

1 980,- 

SPOLU: 70 138,- 

 

NÁKLADY:  
Materiál arteterapia, učebné pomôcky, kompenzačné pomôcky 796,- 

Kancelársky materiál 734,- 

Hygienický a čistiaci materiál 307,- 

DHM (pomôcky na senzorickú stimulácia, tablety, práčka...) 1 353,- 

Ostatný spotrebný materiál 270,- 

Oprava a údržba priestorov 128,- 

Cestovné náklady 1 554,- 

Telefón, internet, poštovné, doména 687,- 

Kurzy, školenia 565,- 

Účtovné služby 760,- 

Auditorské služby 320,- 

Prenájom priestorov 6 400,- 

Dovoz obedov klientom 256,- 

Ostatné služby 302,- 

Mzdové náklady 38 662,- 

Odvody do poisťovní zamestnávateľ 13 749,- 

Sociálne náklady: tvorba SF 198,- 

                              Povinný príspevok na stravu zamestnanom 1 219,- 

                              Ochranné pracovné pomôcky          358,- 

                              Nemoc           257,- 

Poistné 104,- 

Bankové poplatky 305,- 

Ostatné poplatky 20,- 

Odpisy 1 994,- 

SPOLU: 71 298,- 

Hospodársky výsledok -1 160,- 
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Komentár k finančnej správe 

Financovanie poskytovaných sociálnych služieb je v našej organizácii viaczdrojové. 

Najväčší podiel na výnosoch  predstavuje príspevok Banskobystrického 

samosprávneho kraja na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a finančného 

príspevku v zmysle §81 písm. h) bod 1 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych 

službách a o zmene  a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na nesystémové financovanie sociálnych 

služieb neverejných poskytovateľov a možnosť voľby, ktorú majú samosprávne 

kraje pri určovaní výšky príspevku na prevádzku pre jednotlivé organizácie, je veľmi 

ťažké plánovať výdavky.  

Príjmy podľa zdrojov 

Samosprávny kraj si v roku 2014 objednal poskytovanie sociálnych služieb            

pre všetkých 11 klientov, s ktorými sme mali uzatvorenú zmluvu o poskytovaní 

sociálnych služieb. Výška finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby       

na pomoc inej osoby pri úkonoch sebaobsluhy v zmysle § 76 zákona o sociálnych 

službách na 11 klientov bola poskytnutá v celkovej výške 41 050 €. Finančný 

príspevok na prevádzku v zmysle § 77 zákona o sociálnych službách bol poskytnutý 

v celkovej výške 12 563 €.  Tento príspevok však bol znížený na základe dodatku 

o sumu 8 844 € z dôvodu poskytnutia mimoriadnej dotácie MPSVaR. Nakoľko došlo 

ku ukončeniu poskytovania služieb u dvoch klientov z detského domova  ku dňu 

31.8.2014 a  uzatvorená zmluva bola len s jedným klientom od 1.9.2014, v zmysle 

zmluvy sme vrátili BBSK  po zúčtovaní príspevku sumu 1 356 €. 

Mimoriadne dotácia bola poskytnutá na celkovú kapacitu v celkovej sume 12 600 €. 

Za neobsadené miesta v roku 2014 ( január – august 4 miesta a september – 

december  5 miest ) bol do štátneho rozpočtu vrátený finančný príspevok po 

zúčtovaní v sume 3 640 €. 

Oproti predchádzajúcim obdobiam sa nám v roku 2014 podarilo získať viac 

finančných darov a dva vecné dary. Celková hodnota darov predstavuje  4 080 € 

a podieľali sa na nej viaceré fyzické osoby aj právnické organizácie. 
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YURA ELTEC Corporation Slovakia Hnúšťa........................1 000,- 

YURA ELTEC Corporation Slovakia Hnúšťa.........................2 000,- 

Diana K. s.r.o..........................................................................    50,- 

Mgr.Henčová (výťažok z predaja kapustnice )........................  719,- 

Dar FO neznáma...................................................................   120,- 

Vecný dar Lenovo ( 2 ks tablety )...........................................   191,- 

 

Poskytovanie sociálnych služieb hradia prijímatelia v zmysle platného cenníka    

a na základe zmluvy. V roku 2014 predstavoval tento výnos sumu 3 700 €. 

Výška získaného  podielu 2% zaplatenej dane z príjmu bola oproti predchádzajúcim 

rokom nižšia. Podarilo sa nám získať sumu 2 814 €.  

ÚPSVaR poskytol finančný príspevok 3 376,- € na znevýhodneného uchádzača 

o zamestnanie, ktorý u nás nastúpil 1.1.2014. 

 Ukazovatele za rok 2014 

Celkové bežné výdavky v roku  2014 dosiahli výšku 66 729 €. Pri priemernom počte 

klientov za hodnotené obdobie ( 10,5 klienta /mesiac) dosiahli bežné výdavky na 

jedného klienta a jeden mesiac 529,59 €. 
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POĎAKOVANIE 

 

OZ ATHÉNA ďakuje všetkým, ktorí nám počas roka pomáhali, dôverovali , 

s ktorými sme spolupracovali, či už ako partnermi, spolupracovníkmi alebo 

dobrovoľníkmi.   

 

 
 

 


