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Výročná správa za rok 2007 

občianskeho združenia PERSONA 

 
Poslaním občianskeho združenia PERSONA je vytváranie podnetného a neformálneho 

priestoru pre organizovanie vzdelávacích, tvorivých, pohybových a iných aktivít pre deti, 

mládež, rodiny a ostatných záujemcov, ktoré napomáhajú osobnému rozvoju a vedú k 

tvorivému spôsobu života. 

 

 

Občianske združenie PERSONA bolo zaregistrované na MV SR dňa 30.11.2006 pod 

evidenčným číslom VVS/1-900/90-29094. 

 

 

Počet registrovaných členov k 31.12.2007 bol 7. Títo sa zároveň spolupodieľali aj na aktivitách 

občianskeho združenia PERSONA v roku 2007. Menovite sú to: Bielčiková Jana, Mgr. 

Drndášová Mária, Mgr. Fričová Martina, Mgr. Gymerská Martina, Gymerský Boris, Mgr. Kožuch 

Branislav, Mgr. Krššáková Eva  

 

 

Najvyšším orgánom združenia je zhromaždenie členov združenia, ktoré sa schádza najmenej 

raz za tri roky. Volí spomedzi seba 3 člennú správnu radu a 1, prípadne 3 člennú dozornú 

radu. Predseda a podpredseda združenia sú volení Správnou radou združenia spomedzi jej 

členov a sú zároveň aj štatutárnymi zástupcami združenia. Sú nimi: predseda – Mgr. 

Gymerská Martina, podpredseda – Bielčiková Jana a ďalší člen správnej rady je Mgr. Fričová 

Martina. Členom dozornej rady je PhDr. Mydlíková Eva, PhD. 

 

 

Základný prehľad aktivít občianskeho združenia PERSONA 

v roku 2007 
 

Naše občianske združenie PERSONA vzniklo dňa 30.11.2006 a počas svojej jednoročnej 

existencie sme zvolili cestu etablovania sa a rozširovania základne svojich členov. Stali sme sa 

partnermi iných organizácií pri realizácii projektov zameraných na dobrovoľníctvo, 

vzdelávanie (predovšetkým v oblasti sociálnych zručností a projektového manažmentu), ako 

aj sociálne poradenstvo.  

 

Medzi základné aktivity občianskeho združenia PERSONA v roku 2007 patrili: 

 

A. Rozširovanie základne členov 

Hoci sídlo nášho združenia je v Bratislave, našu partnerskú spoluprácu sme zamerali na región 

Hornej Oravy, odkiaľ pochádzajú dvaja členovia Správnej rady a práve v tomto regióne sme 

cítili veľkú potrebu odbornej pomoci. Keďže sme pri založení združenia nemali dostatočné 

organizačné zabezpečenie, zamerali sme sa aj na túto oblasť. Práve na Orave sme získali 

ďalších nadšencov, ktorí sú ochotní spolupracovať v zmysle poslania nášho združenia. 

 

B. Spolupráca s partnerskými organizáciami a neformálnymi skupinami aktívnych občanov 

 

1. ZKSM (Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže)  

– odborné poradenstvo v oblasti fundraisingu a písania projektových zámerov (jún - 

december 2007) 

– lektorovanie v rámci školenia „Projektový manažment“ vo Važci v dňoch 13. – 14.9 2007 
 

2. Komisia pre mládež v Spišskej diecéze 

– odborné poradenstvo v oblasti fundraisingu a písania projektových zámerov (máj - 

december 2007) 
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3. Neformálne skupiny aktívnych občanov, Horná Orava 

– odborné poradenstvo v oblasti fundraisingu a písania projektových zámerov (jún - 

december 2007) 

– lektorovanie a odborné poradenstvo v rámci schválených projektov (jún - december 2007):  

„Našimi očami“ – projekt podporený Európskou Komisiou, program Mládež v akcii 

„Umenie pomoci“ – projekt podporený neziskovou organizáciu Konto Orange 

„Miesto pre všetkých“ – projekt podporený nadáciou Ekopolis 

 

C. vydanie publikácie „Projektový manažment“, ktorej autormi sú Gymerská Martina, Kožuch 

Branislav 

 

D. Príprava akreditácie kurzov „Projektový manažment“ a „Terénna sociálna práca s deťmi a 

mládežou“ 

 

 

Podrobnejšie informácie o aktivitách a ponúkaných službách občianskeho združenia 

PERSONA nájdete na web stránke združenia http://www.persona.benecom.sk 

 

 

 

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ  

občianskeho združenia PERSONA v roku 2007 
 

 

V zúčtovacom daňovom období za rok 2007 občianske združenie Persona nemalo 

žiadne zdaniteľné príjmy, ani výdavky. 

Naša organizácia neeviduje hmotný majetok. 

 
 

 

 

 Vypracovala: Martina Gymerská 


