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OBČIANSKE ZDRUŽENIE OBJATIE 

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

sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica.  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.
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SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015 

Počas roka 2015 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 

tieto akcie: 

FEBRUÁR  

- reminiscenčné pásmo - driapačky peria - občerstvenie 

- Valentínsky ples – občerstvenie 

- Fašiangová zábava 

- návšteva rádia Regina – občerstvenie 

 

MAREC  

- Canisterapia 

- pečenie veľkonočných perníkov - suroviny 

- realizácia projektu- Pletieme z pedigu  

- blahoželanie klientkam k MDŽ – tulipány 

- tvorivé dielne – materiál na výrobu veľkonočných vajíčok 

- pracovná terapia – kvety na sadenie 

 

APRÍL  

- Veľkonočné trhy 

- prednáška - realizácia projektu Komunikácia s osobou so zrakovým postihnutím 

- účasť na turnaji v boccii - občerstvenie 

- stavanie mája - občerstvenie 
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MÁJ  

- Canisterapia 

- oslava Dňa matiek – návšteva detí z CVČ Raková – balíčky + cestovné 

- reminiscenčná terapia - Pečieme s láskou - suroviny 

- prednáška - Aktivizácia seniora s demenciou - občerstvenie 

- Váľanie mája – občerstvenie 

- Športové hry - tričká 

 

JÚN  

- Deň detí - občerstvenie 

- Reminiscenčná terapia- pečieme s láskou – suroviny a kniha prísloví a 

           porekadiel 

- účasť na tanečnej súťaži Lets dance - kostýmy 

- pálenie jánskych ohňov - občerstvenie 

- realizácia projektu - školenie Snoezelen v Trenčíne 

 

JÚL  

- letné kino - občerstvenie 

- reminiscenčná terapia - Pečieme s láskou – suroviny 

 

AUGUST  

- posedenie - spevácky krúžok - občerstvenie 

- výlet do Minizoo Oškerda – vstupenky + občerstvenie 

- letné kino - občerstvenie 

- reminiscenčná terapia - Pečieme s láskou - suroviny 

- Zmenáreň – kadernícke služby + občerstvenie 

- návšteva mažoretiek z CVČ Raková - balíčky 

- terapia Informovanosť klientov – občerstvenie 
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SEPTEMBER  

- reminiscenčná terapia - Pečieme s láskou - suroviny 

- oslava 20. Výročia založenia zariadenia – občerstvenie 

- výlet do Oravskej lesnej 

 

OKTÓBER  

 účasť na športových hrách v Poľsku 

 výlet do dedinky Čičmany 

 vystúpenie detí zo Základnej umeleckej školy 

 Domov domovu 2015 

 

NOVEMBER  

 Pantomíma 

 Mozgový jogging 

 pečenie vianočných perníkov 

 Katarínska zábava 

 

DECEMBER  

 zdobenie vianočného stromčeka 

 návšteva sv. Mikuláša 

 vyhodnotenie Domováckej ligy 

 návšteva detí zo Základnej školy Horelica spojená s pečením vianočných 

oblátkov 

Okrem už spomínaných projektov „Pletieme z pedigu“ a „Spomienkový kufrík“ 

sa prostredníctvom OZ Objatie realizovali aj ďalšie projekty. Prostredníctvom 

nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis to bol projekt ,,Vzdelávaním k 

podpore, vedeniu a sprevádzaniu klienta“. V rámci tohto projektu bolo realizované 

vzdelávanie pre zdravotný a sociálny úsek – školenie Vinuté korálky, školenie 

Snoezelen v Trenčíne, školenie na pomoc slepým a nevidiacim, workshop - Validácia 

podľa Naomi Feil. Z občianskeho združenia boli využité financie na občerstvenie a 

článok do novín.

mailto:oz.objatie@gmail.com


  Občianske združenie OBJATIE  

  Horelica 107, 022 01 ČADCA 

 

IČO: 42070066 tel. kontakt: +421915 245 969 e-mail: oz.objatie@gmail.com 

bankové spojenie: SK11 5600 0000 0077 7896 3002                                                                               strana 6 

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2015 

 

HOSPODÁRENIE ZDRUŽENIA V ROKU 2015 

V občianskom združení OBJATIE sme od januára 2015 hospodárili prevažne s 

členskými príspevkami, prostriedkami získanými prostredníctvom 2 % z dane, či darmi. 

Od každého člena združenia bol prijatý členský príspevok vo výške 10,- Eur - spolu vo 

výške 330,- Eur, dary v celkovej výške 100,- Eur od rôznych FO a prostriedky získané 

z 2 % z dane vo výške 2.437,72 EUR. 

Zostatok k 31.12.2014 

Pokladňa:       200,40 € 

Bankový účet č. 7778963002/5600           6.044,77 € 

Spolu:               6.245,17 €  

 

 PREHĽAD PRÍJMOV A VÝDAVKOV ZA ROK 2015  

PRÍJMY   VÝDAVKY   

január 20,00  január 103,70  

február 60,05  február 57,02  

marec 30,04  marec 739,83  

apríl 1.202,03  apríl 242,94  

máj 0,05  máj 875,89  

jún 317,64  jún 997,31  

júl 1.110,67  júl 342,88  

august 119,73  august 315,40  

september 110,04  september 580,48  

október 20,03  október 273,61  

november 20,04  november 296,55  

december 10,07  december 696,48  

SPOLU 3.020,39  SPOLU 5.522,09  
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Zostatok k 31.12.2015 

Pokladňa:           36,84 € 

Bankový účet č. 7778963002/5600           3.706,63 € 

Spolu:               3.743,47 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

         

            Ing. Petra Kullová 

       štatutár OZ OBJATIE 

                31. december 2015, Čadca 
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