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OBČIANSKE ZDRUŽENIE OBJATIE 

 Občianske združenie OBJATIE  vzniklo v roku 2009. Naším sídlom je Centrum 

sociálnych služieb Horelica, Horelica 107, 022 01  Čadca.  Občianske združenie je 

nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie občanov pôsobiace na území Slovenskej 

republiky. 

Cieľom činnosti OZ je združovať starších a zdravotne postihnutých občanov, ich 

rodičov, priateľov a príbuzných, a prispievať k skvalitňovaniu života ľudí so zdravotným 

postihnutím. 

Za týmto účelom združenie: 

1.    Organizuje kultúrno-spoločenské a športové podujatia. 

2.    Napomáha pri vytváraní podmienok pre záujmové aktivity občanov so 

zdravotným postihnutím a starším ľuďom. 

3.   Propaguje výsledky práce občanov so zdravotným postihnutím a starších ľudí 

prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov. 

4.    Podieľa sa na riešení problémov starších osôb a ľudí so zdravotným postihnutím 

a spolupracuje s ich rodičmi. 

5.    Organizuje aktivity zamerané na integráciu občanov so zdravotným postihnutím a 

starších osôb. 

6.   Uplatňuje práva a rovnaké príležitosti pre osoby so zdravotným postihnutím a 

starším ľuďom a odstraňuje diskrimináciu týchto osôb. 

7.    Chráni občanov so zdravotným postihnutím ako aj starších občanov pred 

násilím, zlým zaobchádzaním a sociálnou exklúziou v rámci rezidenčnej 

starostlivosti. 

8.    Zvyšuje povedomie spoločnosti o osobách so zdravotným postihnutím a starších 

občanov. 

9.    Zabezpečuje skvalitnenie života zdravotne postihnutým občanom a starším 

osobám a udržiavať ich nezávislý život vrátane zdravia a blahobytu.

mailto:oz.objatie@gmail.com


SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2020 

Počas roka 2020 sme s pomocou Občianskeho združenia OBJATIE, teda s 

finančnými príspevkami jeho členov, sponzorov a dobrovoľných darcov 

a z prostriedkov získaných z darovania 2% z dane, pripravili pre našich klientov rôzne 

akcie. Z dôvodu výskytu pandémie COVID-19 a nepriaznivej epidemiologickej situácie 

boli spoločenské aktivity a činnosti na rozvoj pracovných a pohybových zručností 

prijímateľov počas roka 2020 realizované v obmedzenom režime v rámci budovy a 

záhrady na obidvoch pracoviskách CSS Horelica.   

JANUÁR  2020 

- Oslava narodenín  

- Kancelárske potreby na rôzne aktivity pre zlepšenie jemnej motoriky  

- Občerstvenie - rôzne aktivity počas mesiaca  

- Pracovná činnosť pečenie s klientmi na obidvoch pracoviskách  

                      

FEBRUÁR 2020 

- Akcia „Zmenáreň“ – zakúpenie cien, občerstvenia, realizácia účesov kaderníčkou 

- Oslava narodenín 

- Canisterapia 

                           

 

 

MAREC 2020 

       Na základe výskytu ochorenia COVID-19, ktoré bolo laboratórne 

potvrdené Národným referenčným laboratóriom pre chrípku na Úrade verejného 
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zdravotníctva Slovenskej republiky dňa 06.03.2020 bolo potrebné zamedziť 

zavlečeniu tejto nákazy na zamestnancov zariadení sociálnych služieb a 

klientov zariadení sociálnych služieb. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej 

republiky v nadväznosti na zhoršenie epidemiologickej situácie spôsobené 

výrazne zvýšeným počtom pozitívne testovaných osôb na ochorenie COVID-19 v 

Slovenskej republike vydal opatrenie, ktorým uložil zákaz pohybovať sa na 

verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch 

verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je 

napríklad rúško, šál, šatka. Na základe toho boli klientom zabezpečené rúška 

a celá situácia im bola riadne vysvetlená, aby sa vedeli chrániť. Taktiež prebiehalo 

testovanie klientov aj zamestnancov na obidvoch pracoviskách. Na základe 

odporúčaní boli aktivity v zariadení veľmi obmedzené.   

                 

 

APRÍL 2020  

- Terapia spojená so sadením semienok do hriadok – pracovisko Horelica 18 

- Pracovná terapia pečenie s klientmi na pracovisku Horelica 18  

- Veľká noc – nákup občerstvenia na akciu 

 

MÁJ 2020  

- Nákup pomôcok a potrieb na údržbu záhrady – pracovná terapia s klientmi  

- Oslava „Dňa detí“ na pracovisku Horelica 18 – nákup sladkostí a občerstvenia pre 

klientov 

JÚN 2020 

- Deň zeme – nákup občerstvenia na akciu  

- Akcia „Jánske ohne“ - nákup občerstvenia  

mailto:oz.objatie@gmail.com


     Občianske združenie OBJATIE  

    Horelica 107, 022 01 ČADCA 

 

IČO: 42070066 tel. kontakt: +421911 220 322 e-mail: oz.objatie@gmail.com 

bankové spojenie: SK84 8330 0000 0021 0157 3130                                                                             strana 6 

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2020 

 
JÚL 2020 

- Oslava narodenín 

- Upratovanie – Deň zeme 

- Výlet na Husárik  

       

AUGUST 2020 

- Letné kino – nákup občerstvenia  

- Opekačka na pracovisku Horelica 18  

- Výlet na pútnické miesto - Živčáková  

        

SEPTEMBER 2020 

- Reminiscenčná terapia, športové hry 

               

 

OKTÓBER 2020  

- Pohybové aktivity, pamäťové cvičenia 

mailto:oz.objatie@gmail.com


     Občianske združenie OBJATIE  

    Horelica 107, 022 01 ČADCA 

 

IČO: 42070066 tel. kontakt: +421911 220 322 e-mail: oz.objatie@gmail.com 

bankové spojenie: SK84 8330 0000 0021 0157 3130                                                                             strana 7 

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2020 

 

                     

 NOVEMBER 2020  

- Občerstvenie pre klientov - ergoterapia 

- Pečenie oblátok  

                         

DECEMBER 2020  

- Mikuláš – nákup Mikulášskych balíčkov pre klientov CSS Horelica 

- Vianočný punč  

- Štedrá večera  

- Koledovanie – ľudová hudobná skupina Capkovci 

 

    

 

mailto:oz.objatie@gmail.com


     Občianske združenie OBJATIE  

    Horelica 107, 022 01 ČADCA 

 

IČO: 42070066 tel. kontakt: +421911 220 322 e-mail: oz.objatie@gmail.com 

bankové spojenie: SK84 8330 0000 0021 0157 3130                                                                             strana 8 

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2020 

 

                                                 

K výdavkom OZ Objatie, ktoré boli za posledný rok vynaložené, patria aj napríklad 

kytice pre klientov k ich jubileám, zveľadenie záhrady v CSS Horelica, pracovisko 

Horelica 18, rôzne dekorácie, výzdoba priestorov zariadenia, výroba rôznych 

predmetov a pod. 

V rámci aktivít, bol v Centre sociálnych služieb Horelica zorganizovaný pre našich 

klientov už druhý ročník akcie s názvom „Moje ľudské práva“. Film poukazoval na 

rôzne aspekty správania sa klientov, ale tiež aj zamestnancov.   

                                        

Workshop – „Ako nakrútiť krátky film pomocou smarthphonu“ 
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HOSPODÁRENIE ZDRUŽENIA V ROKU 2020 

V občianskom združení OBJATIE sme od januára 2020 hospodárili prevažne s 

členskými príspevkami a prostriedkami získanými prostredníctvom 2% z dane. Od 

členov združenia bol prijatý členský príspevok vo výške 285,- € a prostriedky získané 

z 2% z dane vo výške 2 253,53 €. 

Zostatok k 31.12.2019 

Pokladňa:                                      5,47 € 

Bankový účet: SK11 5600 0000 0077 7896 3002                    1.997,27 € 

Spolu:                                       2.002,74 € 

 

 PREHĽAD PRÍJMOV A VÝDAVKOV ZA ROK 2020  

PRÍJMY   VÝDAVKY   

január 41,00  január 75,11  

február 10,00  február 98,98  

marec 40,00  marec 61,86  

apríl 60,00  apríl 282,10  

máj 10,00  máj 286,93  

jún 175,24  Jún 13,21  

júl 1644,98  júl 88,77  

august 332,99  august 49,84  

september 173,01  september 66,70  

október 310,76  október 527,73  

november 10,00  november 55,44  

december 34,19  december 297,85  

SPOLU 2.842,17  SPOLU 1.904,52  
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Zostatok k 31.12.2020 

Pokladňa:                                  387,22 € 

Bankový účet: SK84 8330 0000 0021 0157 3130              2.553,17 € 

Spolu:                               2.940,39 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

         

      Mgr. Jarmila Heltková 

       štatutár OZ OBJATIE 

                31. december 2020, Čadca 
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