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OZ ATHÉNA - DEDESO
Vízia a ciele
OZ ATHÉNA je dobrovoľným zdruzením rodicov detí so zdravotným postihnutím,
dospelých ľudí so zdravotným postihnutím a ľudí, ktorí ich podporuju s cieľom
presadzovať vsestranný rozvoj zdravotne postihnutých osob, vratane ich ďalsieho
uplatnenia.
Jednou z hlavných uloh zdruzenia je presadzovať mýslienký Dohovoru OSN o pravach
osob so zdravotným postihnutím. Cieľom je komplexný rozvoj a nasledna integracia
detí, mladeze a dospelých so zdravotným postihnutím do zivota v komunite.
Nevýhnutna je aj podpora rodín so zdravotne postihnutým dieťaťom v komunite.
STRUČNÝ PREHĽAD
OZ ATHÉNA je od 4.1.2007 zriaďovateľom Denneho detskeho stacionaru DÉDÉSO.
V zmýsle § 38 Zakona c.448/2008 Z.z. o socialných sluzbach poskýtuje ambulantne
socialne sluzbý fýzickým osobam, ktore su v nepriaznivej socialnej situacii z dovodu
zdravotneho postihnutia. Pri registracii sluzieb boli nasou cieľovou skupinou
neplnolete osobý, v roku 2015 sme vsak tuto cieľovu skupinu rozsírili na osobý do 30
rokov veku.
Pri poskýtovaní socialných sluzieb sa opierame o skutocnosť, ze kazdý jedinec ma
potencial rozvíjať sa, pokiaľ su mu poskýtnute vhodne podnetý a kazdý jedinec je
schopný komunikacie a je mozne s ním komunikovať, pokiaľ je zvolený vhodný sposob.
POHĽAD DOPREDU
Ak prichadza na svet dieťa urcitým sposobom handicapovane, bude svoje schopnosti
rozvíjať pomalý alebo ak bude ponechane bez podporý, nebude sa rozvíjať vobec.
Rodina, do ktorej sa taketo dieťa narodí potrebuje komplexnu, multidisciplinarnu
a casto celozivotnu podporu. Poskýtovanie sluzieb v prirodzenom prostredí rodiný je
vsak zatiaľ v nasom regione nedostupne. Komplexný prístup, ktorý zabezpecí vcasne
zdravotne, specialno pedagogicke, psýchologicke a socialne sluzbý terennou
a ambulantnou formou chceme v najblizsom období zabezpeciť tak , abý sa tato sluzbý
stala dostupna pre vsetkých, ktorí ju potrebuju.
Nemenej dolezita v nasej komunite je aj podpora mladých dospelých so zdravotným
postihnutím, ktorí su na nu pocas zivota odkazaní v roznej miere. Kontinualne
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poskýtovanie podporý s cieľom dosiahnutia co najmensej zavislosti na pomoci druhej
osobý im umozní udrzať a rozvíjať ich schopnosti. Pocas roka sme sa na dobrovoľných
aktivitach stretavali so skupinou mladých ľudí s mentalným znevýhodnením, mapovali
sme ich potrebý a schopnosti. Ak chceme zabraniť prehlbovaniu ich socialnej izolacie
a vtiahnuť ich do zivota v komunite, je zriadenie podporovaneho bývania
nevýhnutnosťou.
Dosiahnuť pre cloveka so zdravotným postihnutím celozivotnu podporu, za sucasneho
zotrvania v prirodzenom prostredí rodiný, je mozne len multisektorovým prístupom.
Nasou víziou je poskýtovanie takýchto sluzieb v sirsej komunite, prostredníctvom
rozvoja socialných sluzieb a zriadenia Denneho centra pre ľudí so zdravotným
postihnutím, v ktorom budu poskýtovane ambulantne a terenne socialne sluzbý
vcasnej intervencie, ako aj sluzieb podporý pre ľudí so zdravotným postihnutím
v dospelosti.

Mgr. Katarína Moncoľova
veduca Denneho detskeho stacionaru DÉDÉSO
12. apríla 2016
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Sprava o cinnosti
K hlavným cieľom poskýtovaných sluzieb v Dennom detskom stacionari DÉDÉSO patrí
podpora socialneho zaclenenia. Pri jeho naplnaní sa riadime princípmi:








Žiť v normálnom prostredí – býť zaclenený v komunite a bezne sa výskýtovať na
miestach, kde sa výskýtuju ostatní ľudia bez postihnutia.
Mať možnosť voľby a kontroly nad svojim životom – aktívne zisťujeme
preferencie, priania a potrebý aj u klientov, ktorí nekomunikuju bezným
sposobom.
Učiť sa rásť – rozvíjanie a podpora zachovania vlastných kompetencií pri
výkonavaní funkcných a zmýsluplných cinností tak, abý bol klient maximalne
samostatný a co najmenej zavislý na socialnej sluzbe.
Byť rešpektovaný, mať pozitívnu sociálnu rolu – zivot v beznom prostredí
umoznuje ľuďom s postihnutím zastavať bezne role.
Mať možnosť nadväzovať a rozvíjať zmysluplné vzťahy – s inými osobami ako su
zamestnanci a blízka rodina

Pri poskýtovaní socialných sluzieb je pre nas samozrejmosťou prihliadať na
individualne potrebý klientov, poskýtovať sluzbý na zaklade ich poziadaviek,
výchadzať z ich silných stranok, aktivizovať ich podľa ich schopností a mozností,
poskýtovať socialnu sluzbu na odbornej urovni, spolupracovať s rodinou klienta ,
obcou a komunitou. Pri praci pouzívame prístup zameraný na cloveka.

PRIJÍMATELIA – KLIENTI
Kapacita zariadenia je 15 klientov. OZ ATHÉNA malo k 1.1.2015 uzatvorenu Zmluvu
o poskýtovaní socialnej sluzbý s 10 klientami. Ich vek sa pohýboval od 5 do 16 rokov.
K 31.10.2015 bolo ukoncene poskýtovanie sluzieb jednemu klientovi z dovodu zmený
býdliska. Vsetci prijímatelia su zaradení do VI. stupna odkazanosti fýzickej osobý na
pomoc inej fýzickej osobý.
Klientom sa socialne sluzbý poskýtuju na zaklade ich individualných planov. Chapeme
ich ako uzitocne pre nich , tak aj pre zamestnancov. Ujasnuju nam rozsah, napln
a priebeh sluzbý a tým zabezpecuju cielenu podporu.
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Prehľad prijímateľov podľa veku a zdravotného postihnutia v roku 2015
7
autizmus
10
kombinovane (mentalne, telesne)
10
mentalne
10
mentalne
13
kombinovane (telesne, recove)
15
mentalne
16
autizmus
16
kombinovane (telesne, mentalne)
5
mentalne, vrodene vývojove vadý
Ukoncene poskýtovanie sluzieb k 31.10.2015
15
mentalne

Podmienky na vzdelávanie klientov s povinnou školskou dochádzkou vytvárame
v spolupráci so Špeciálnou základnou školou v Hnúšti, ktorá má v priestoroch DEDESA
alokovanú triedu. Počas školského roka sa podľa Individuálnych vzdelávacích plánov
vzdelávali klienti v A , B a C variante. Jedna klientka sa vzdeláva v Základnej škole
Klokočova. Na základe Dohody, ktorú máme uzatvorenú so školou, ju po vyučovaní
vyzdvihne poverený zamestnanec DEDESA.
Svoje služby pre klientov DEDESA 1 x týždenne poskytujú aj odborní zamestnanci Centra
špeciálno pedagogicko psychologických služieb pri Špeciálnej základnej škole v Hnúšti.

ZAMESTNANCI
V roku 2015 sa pocet ani struktura zamestnancov nemenil. Na trvalý pracovný pomer
a plný uvazok pracovalo v DÉDÉSÉ 5 zamestnancov v zlození – socialný pracovník, 2
socialne pedagogický, fýzioterapeut a opatrovateľka. Fýzioterapeut je zaroven
veducim zariadenia. Na jedneho zamestnanca tak priemerne výchadzaju 2 klienti.
V elokovanej triede SZS, zriadenej v DÉDÉSÉ pracuje pocas skolskeho roka
zamestnanec skolý - specialný pedagog s asistentom. Pocas roka výkonavala v DÉDÉSÉ
jedna uchadzacka o zamestnanie aktivacne prace formou dobrovoľníckej sluzbý.
Éxterne spolupracujeme s logopedickou, ktora indikuje logopedicke cvicenia u klientov
s narusenou komunikacnou schopnosťou.
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VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV
Vzdelavanie zamestnancov sa realizuje podľa planu ďalsieho vzdelavania a zvýsovania
kvalifikacie konkretneho zamestnanca a aj podľa aktualnej ponuký s cieľom výtvarať
podmienký na podieľanie sa zamestnancov na naplnaní potrieb klientov.
V roku 2015 sa zamestnanci zucastnili nasledovných vzdelavaní:
Fyzioterapeut, vedúca zariadenia:
Specifika prace v multisenzorickom prostredí – Snoezelen v praxi
Intuitívne rodicovstvo, jeho poruchý a moznosti prevencie a intervencie
Integratívna praca s motivaciou a zmenou v komplexných sýstemoch , rodinach
a paroch

-

Sociálny pedagóg:
-

Specifika prace v multisenzorickom prostredí – Snoezelen v praxi
Intuitívne rodicovstvo, jeho poruchý a moznosti prevencie a intervencie
Psýchoterapia, socioterapia a dieťa

Traja zamestnanci sa zucastnili odbornej konferencie - Individualne planovanie,
aktivizacia prijímateľa a komunitne sluzbý pre vsetkých. Koordinator dobrovoľníkov sa
pocas roka zucastnil dvoch seminarov v Centre dobrovoľníctva.
V DÉDÉSÉ sa realizovala jedna skupinova supervízia zamestnancov a individualna
supervízia veducej zariadenia. Veduca zariadenia sa zucastnila aj supervízneho
víkendoveho stretnutia realizovaneho v Coachingplus. Mať zabezpecenu supervíziu
pokladame zodpovedne, profesionalne a eticke.

DOBROVOĽNÍCI
OZ ATHÉNA ma dvoch zamestnancov, ktorí absolvovali akreditovane vzdelavanie
manazment dobrovoľníkov a dobrovoľnícok. Mame výpracovaný dobrovoľnícký
program, ktorý sluzi k naplnaniu nasich cieľov, potrieb klientov a umoznuje:


Výuzívať dlhodobu spolupracu dobrovoľníkov a platených zamestnancov

na rozných projektoch a ulohach, ktore sa v DÉDÉSÉ realizuju
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Na web stranke www.dedeso.sk su informacie o moznosti dobrovoľníctva v nasej
organizacii. V prípade zaujmu, ma potencialný dobrovoľník moznosť stiahnuť,
výplniť a poslať elektronický dotazník. Pred zaciatkom spoluprace je
s dobrovoľníkom urobený uvodný pohovor. S dobrovoľníkom je uzatvorena Zmluva
v zmýsle §51 Obcianskeho zakonníka. Dobrovoľník sucasne podpisuje etický kodex
dobrovoľníka a zasadu mlcanlivosti. V roku 2015 pravidelne výkonaval dobrovoľnícku
cinnosť administrator nase webstranký aj 1 x týzdenne mladý dospelý so ZP, ktorý
sprevadzal nasu klientku na prechadzkach v meste. Cieľom bolo umozniť klientke
nadviazať vzťah mimo príbuzných, zijucich v spolocnej domacnosti a zamestnancov
zariadenia. V septembri doslo k ukonceniu spoluprace z dovodu zmený býdliska
dobrovoľníka.
Ako dobrovoľníci pravidelne spolupracuju
s nasou organizaciou aj zamestnanci a ziaci
Zakladnej skolý Klokocova v Hnusti. Pred
Vianocami v spolupraci s mestom Hnusťa
organizuju charitatívne podujatie Nie si sam.
V septembri sme sa zapojili do Týzdna
dobrovoľníctva dnom otvorených dverí pre
studentov stredných skol. Nase pozvanie
prijali studenti Gýmnazia Mateja Hrebendu
a Strednej odbornej skolý v Hnusti. Vzhľadom na prevadzkový cas od 7.00 – 15.30 je
pravidelna dobrovoľnícka cinnosť studentov obmedzena pre studentov a pracujucich.

PRIAMA PRÁCA S KLIENTOM
V ramci výkonavania odborných, obsluzných a ďalsích cinností pri praci s klientom
výuzívame metodý komplexnej rehabilitacie – pedagogicku, liecebnu a socialnu. Tento
model umoznuje deťom so zdravotným postihnutím plnohodnotný zivot a urcuje jeho
schopnosti a kapacitu v neskorsom zivote.
Individuálne činnosti
Pri realizacii vsetkých cinností výchadzame z individualných programov. Individualne
planovanie je pre nas proces, ktoreho centrom je nas klient. Metodý prace su výberane
na zaklade mapovania potrieb a situacie klienta, zhodnotenia a monitoringu potrebnej
podporý a odporucania psýchologa, specialneho pedagoga, socialneho pedagoga,
logopeda a fýzioterapeuta. Pri cinnostiach zohľadnujeme u klientov potrebu:
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•
stimulacie, aktivitý
•
poriadku, strukturý a princípu
•
otvorenej buducnosti
Zaujmove cinnosti su zamerane na rozvoj schopností a zrucností. Výuzívame
Informačné a komunikačné technológie - na pracu s pocítacom mame veľmi dobre
výbavený pocítacový kutik. Pracu s PC umoznuju kompenzacne pomocký –
veľkoplosne klavesnice, mýský, dotýkový monitor. Pocítacove programý su zamerane
na rozvoj koncentracie, pozornosti, percepcie. Na komunikaciu výuzívame
komunikatorý. V tomto roku sme vďaka podpore IP nasho prijímateľa v programe
OPORA mohli zacať v ramci IKT výuzívať iPad. Okrem rozvoja komunikacie je v
dnesnej dobe veľký výber aplikacií, ktore su zamerane na rozvoj komunikacie,
motoriký, ale aj poznavacích schopností a sebaobsluhý.
Na nadviazanie kontaktu a podporu aktivizacie klientov výuzívame princípý Bazálnej
stimulácie – koncept Bazalnej stimulacie podporuje percepciu, lokomociu a
komunikaciu. Výuzívame posobenie na senzoricke sýstemý cielenou stimulaciou
zohľadnujucou biografiu klienta. V multisenzorickej miestnosti výuzívame zakladne
prvký bazalnej stimulacie - somaticku, vestibularnu a vibracnu stimulaciu, prvký
nadstavbove - zrakovu, cuchovu, chuťovu, sluchovu a hmatovu stimulaciu.
Multisenzoricku miestnosť výuzívame podľa potrebý klienta aj na relaxaciu. V r.2015
sme zrekonstruovali nasu
snoezelen miestnosť – farebne
stený sme výmenili za biele,
doplnili sme biele komponentý,
bielý koberec, hviezdne nebo. Tato
neutralne farba umoznuje podľa
potrieb klienta prisposobiť
prostredie na relaxaciu alebo
stimulaciu.

Senzorická stimulácia v bielej snoezelen
miestnosti

Tréning sociálnych zručností pomaha klientom prekonať problemý pri výkonavaní
bezných denných cinností. Je zaradený denne do realných situacií a aktivít dna trening obliekania, nacvik pouzívania kompenzacných pomocok, nacvik zvladania
cinností osobnej hýgiený a samostatneho jedenia a pitia. Cieľom nie je len uspokojive
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zvladanie sebaobsluhý, ale aj produktivitý a voľneho casu (zamestnavanie pre klienta
zmýsluplnou cinnosťou), pokiaľ su prínosom pre klienta. Vsetký cinnosti sa výkonavaju
s cielenou podporou, s výuzitím potencialu klienta tak, abý mohol výkonavať cinnosti,
ktore su nevýhnutne pre naplnenie jeho socialných rolí a zapojenie do plnohodnotneho
zivota.
Rozvoj komunikácie - Na rozvoj komunikacných schopností výuzívame aj PC programý
Altík, FONO 1 a 2 s moznosťou rozsirovania slovnej zasobý, rozvoja fonematickeho
sluchu a asociacií. Na tvorbu komunikacných karticiek u autistov a u klientov s
narusenou komunikacnou schopnosťou pouzívame PC program Boardmaker.
Umoznuje nam výuzívať podporne a nahradne formý komunikacie, strukturovane
prostredie a metodiku strukturovaneho ucenia.

SPOLOČNÉ AKTIVITY
Počas roka využívame možnosti prezentovať potreby a schopnosti ľudí so zdravotným
postihnutím v komunite. Zúčastnili sme sa Dní mesta Hnúšťa, kde sa predávali výrobky
našich klientov a dobrovoľníkov. 2.apríl Deň povedomia o autizme sme privítali deti
z materskej školy, ktorý v tento modrý deň priniesli pre nás veľké modré srdce, ktoré pre
nás vyrobili.
Vystúpili sme s divadelným predstavením na programe Dňa matiek, ktoré organizovalo
mestské kultúrne stredisko a zúčastnili sa ho školy z Hnúšte.
V júni sme zorganizovali spoločné stretnutie rodičov,
klientov, zamestnancov, priateľov DEDESA

12.apríl deň povedomia o autizme

Strana 8

2guľáš party

OZ ATHÉNA - DEDESO
a dobrovoľníkov ako aj mladých dospelých so zdravotným postihnutím. Spoločne sme si
urobili piknik v záhrade, navarili guľáš.
V októbri sme sa zúčastnili súťaže vo
varení kapustnice, ktorá sa konala
v meste. Tím kuchárov vytvorili
zamestnanci a rodičia klientov. Pred
Vianocami pre nás už tradične
Základná škola Klokočova a mesto
Hnúšťa pripravili akciu Nie si sám:
Predaj kapustnice a výrobkov našich
klientov , dobrovoľníkov, punču
a koláčov bol doplnený vianočným
programom. Výťažok z akcie bol venovaný OZ ATHÉNA pre Denný detský stacionár DEDESO.
Počas roka sa pravidelne stretávali v našom zariadení mladí dospelí so zdravotným
postihnutím. Na stretnutiach sme spolu mapovali ich situáciu, hovorili o ich snoch, o tom,
ako by chceli žiť. Zároveň sa zlepšovali v niektorých zručnostiach sebaobsluhy, pomáhali pri
výrobe výrobkov j pri ich predaji.

1Strenutia mladých dospelých so ZP
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Jedného stretnutia sa na naše pozvanie zúčastnili aj zamestnanci DSS Slatinka, ktorí sa prišli
podeliť o praktické skúsenosti z podporovaného bývania.

2Stretnutie s DSS Slatinka o podporovanom bývaní
Prijali sme výzvu Verejnej ochrankýne prav k monitoringu bezbarierovosti a zmapovali
sme verejne miesta v miestnej komunite, ktore mozu ľudia s obmedzenou mobilitou
navstevovať bez bariera aj tie, ktore su stale barierove. Sme radi, ze to malo odozvu nie
len u Verejnej ochrankýne prav, ale aj v nasej komunite.

3monitoring bezbariérovosti. Dnes už
neaktuálna fotka.
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Financne výkazý
Správa o hospodárení OZ ATHÉNA za rok 2015 (v celých eurách)
VÝNOSY:
Klienti sociálne služby
Príspevok BBSK
2% dane
Finančné a vecné dary ostatné právnické a fyzické osoby
Iné výnosy
Výnosy – rozpustenie VBO do výšky ročných odpisov
hmotného majetku obstaraného z darov a dotácii

SPOLU:

Sociálne
služby

Iné
predmety
činnosti

Spolu

3 560
50 985
3 902
4 037
1 866

3560
50 985
3 902
4 037
1 866

1 309

1309

65 659

65 659

673
473
156

673
473
156

1 264
242
70
1 476
674
752
1 288
370
258
5 975
198
52
40 256
14 044
197

1 264
243
70
1 476
674
752
1 288
370
258
5 975
198
52
40 256
14 044
197

1 399
21
123
83
302
31
55
1 323

1 399
21
123
83
302
31
55
1 323

71 755
-6 096

71 755
-6 096

NÁKLADY:
Materiál záujmová činnosť kompenzačné pomôcky
Kancelársky materiál
Hygienický a čistiaci materiál
DHM (kompenzačné a rehabilitačné pomôcky , nájazdová
rampa),
Ostatný spotrebný materiál
Oprava PC, systémová údržba softweru
Cestovné náklady
Telefón, internet, poštovné, doména
Kurzy, školenia
Účtovné služby, administratívne práce
Auditorské služby
Pracovná zdravotná služba
Prenájom priestorov
Dovoz obedov klientom
Ostatné služby
Mzdové náklady
Odvody do poisťovní zamestnávateľ
Sociálne náklady: tvorba SF
Povinný príspevok na stravu
zamestnanom
Zdravotné prehliadky zamestnanci
Nemoc
Poistné
Bankové poplatky
Ostatné poplatky
Členské príspevky
Odpisy

SPOLU:
Hospodársky výsledok
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PS pokladňa k 1.1.2015............................. 34,40 EUR
PS bankové účty k 1.1.2015.....................7 028,50 EUR
KZ pokladňa k 31.12.2015........................ 122,37 EUR
KZ bankové účty k 31.12.2015.................1 149,07 EUR

PREHĽAD PRÍJMOV v členení podľa zdrojov za rok 2015 (v celých eurách)

Príjmy podľa zdrojov

Iné
predmety
činnosti

Sociálne
služby

Spolu

Úhrady klientov za poskytnuté sociálne služby
Príspevok BBSK
Finančné dary právnické osoby
Finančné dary fyzické osoby
Príjem z 2% dane

3 670
50 985
2 050
1 987
3 902

3 670
50 985
2 050
1 987
3 902

Spolu:

62 594

62 594

Príspevok BBSK na rok 2015 bol zmluvne dohodnutý na výšku 51 850 EUR z dôvodu neobsadeného miesta
v mesiacoch november a december sa vracia 865,- EUR ( 51 850 – 865 = 50 985)

PREHĽAD VÝDAVKOV v členení podľa rozpočtovej klasifikácie (v celých eurách)
Názov výdavku
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
Poistné a príspevky zamestnávateľa
Cestovné výdavky
Energia voda a komunikácie z toho:
Poštovné a telekomunikačné služby
Materiál z toho:
Interiérové vybavenie
Výpočtová technika
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a náradie
Všeobecný materiál (kancelárske, čistiace,
záuj.činnosť...)
Knihy, časopisy, noviny
Ostatné
Dopravné z toho:
Ostatné
Rutinná a štandartná údržba z toho:
Výpočtovej techniky
Ostatné
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Sociálne
služby

Iné
predmety
činnosti

Spolu

38 449
13 998
1 592

38 449
13 998
1 592

642

642

255
12
83

255
12
83

2 271

2 271

10
177

10
177

256

256

24
30

24
30

OZ ATHÉNA - DEDESO
Nájomné za nájom z toho:
Budov, objektov alebo ich časti
Služby z toho:
Školenia, kurzy, semináre, porady....
Všeobecné služby – dodávateľským spôsobom
Poplatky a odvody
Poistné
Odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru
Ostatné
Bežné transfery z toho:
Na nemocenské dávky
Členské príspevky
Spolu:

1 675

1 675

870
3 354
312
83
93
25

870
3 354
312
83
93
25

123
65

123
65

64 399

64 399

Ekonomicky oprávnené náklady
EON podľa §72 zákona 448/2008 Z.z. predstavujú sumu 64 399 Eur. Na jedného klienta
a mesiac sú EON 536,65 Eur. Priemerná mesačná zaplatená úhrada na 1 klienta a 1 mesiac
je 30,58 Eur.
Stav a pohyb majetku a záväzkov
Stav k 1.1.2015
Majetok
Oprávky
Zostatková
hodnota

Prírastky

Stav k 31.12.2015

10 984
8 165

0
1 323

0
0

10 984
9 488

2 819

-

-

1 496

Druh záväzkov
Záväzky po lehote splatnosti (nájomné )
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou
splatnosti do jedného roka
Krátkodobé záväzky spolu
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od
jedného do piatich rokov vrátane
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako
päť rokov
Dlhodobé záväzky spolu
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu
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Úbytky

Stav na konci
bezprostredne
bežného účtovného
predchádzajúceho
obdobia
účtovného obdobia
5 500
1 200
7 091

9 102

12 591

10 302

449

367

449
13 040

367
10 669

OZ ATHÉNA - DEDESO

POĎAKOVANIE

OZ ATHÉNA ďakuje vsetkým, ktorí nam pocas roka pomahali,
doverovali, podporovali nas, s ktorými sme spolupracovali, ci uz
ako partnermi, spolupracovníkmi alebo dobrovoľníkmi.
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