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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 2016 

Počas roka 2016 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: 

JANUÁR   

 driapačky peria 

 

FEBRUÁR  

 Fašiangová zábava 

 Valentínska diskotéka 

 výroba madeirových kraslíc s pani Grešákovou 

 

MAREC  

 pečenie veľkonočných perníkov 

 MDŽ 

 Canisterapia 

 Veľkonočná výstava  

 Veľlkonočné trhy spojené s návštevou detí zo Základnej školy Horelica 

 

APRÍL  

 jarné upratovanie spojené s opekačkou 

 Horelická vzduchovka 

 stavanie mája spojené s vystúpením folklórnej skupiny Vrabčiar 

 

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 5 

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2016 

 

MÁJ  

 Oslava dňa matiek spojená s vystúpením detí z Centra voľného času z Rakovej 

 Pantomíma 

 Váľanie mája spojené s vystúpením folklórnej skupiny Staškovanka 

 

JÚN  

 oslava dňa detí na pracovisku Horelica  

 oslava dňa otcov- spojená s vystúpením detí z Centra voľného času z Rakovej 

 Let´s dance 

 pálenie jánskych ohňov spojené s opekačkou 

 

JÚL  

 Zmenáreň 

 návšteva zahraničných pútnikov 

 výlet Živčáková 

 

AUGUST  

 výlet Oravská priehrada 

 oslava narodenín 

 Letné kino 

 

SEPTEMBER  

 otvorenie športového ihriska na pracovisku Horelica  

 Mozgový jogging 
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OKTÓBER 

 výlet v ZOO Bojnice 

 ergoterapia – vyrábanie papierových šarkanov 

 spevácky krúžok 

 športové hry v Poľsku 

 supersenior v Kysuckej knižnici 

 

NOVEMBER 

 arteterapia 

 Katarínska zábava 

 oslava narodenín 

 

DECEMBER 

 stolnotenisový turnaj 

 návšteva Mikuláša a detí z CVČ Čadca 

 šachový turnaj 

 návšteva Clowndoctorov z Červeného nosa 

 chodenie Lucií 

 Jasličková pobožnosť 

 Vianočné trhy 

K výdavkom občianskeho združenia ktoré boli za posledný rok vynaložené patria aj 

napríklad kytice pre klientov k ich jubileám, divadelné predstavenie, zveľadenie 

záhrady na pracovisku Horelica 18, rôzne výlety, či školenia ktoré pomáhajú našim 

pracovníkom efektívnejšie pracovať s klientmi nášho zariadenia.
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HOSPODÁRENIE ZDRUŽENIA V ROKU 2016 

V občianskom združení OBJATIE sme od januára 2016 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 245,- Eur, dary v celkovej výške 500,- Eur od rôznych FO a prostriedky získané 

z 2 % z dane vo výške 1.932,38 EUR. 

Zostatok k 31.12.2015 

Pokladňa:           36,84 € 

Bankový účet č. 7778963002/5600           3.706,63 € 

Spolu:               3.743,47 € 

 

 PREHĽAD PRÍJMOV A VÝDAVKOV ZA ROK 2016  

PRÍJMY   VÝDAVKY   

január 60,00  január 99,64  

február 35,03  február 324,56  

marec 110,00  marec 447,02  

apríl 40,00  apríl 464,03  

máj 900,00  máj 228,16  

jún 694,44  jún 246,08  

júl 1.237,94  júl 391,70  

august 500,00  august 130,39  

september 0,00  september 1.432,41  

október 0,00  október 245,72  

november 40,00  november 440,72  

december 60,00  december 356,57  

SPOLU 3.677,41  SPOLU 4.807,00  
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Zostatok k 31.12.2016 

Pokladňa:         570,14 € 

Bankový účet č. 7778963002/5600           2.043,74 € 

Spolu:               2.613,88 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

         

            Ing. Petra Kullová 

       štatutár OZ OBJATIE 

                31. december 2016, Čadca 
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