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Výročná správa za rok 2008 

občianskeho združenia PERSONA 
 

 Poslaním občianskeho združenia PERSONA je pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácii 

a vytváranie podnetného priestoru pre organizovanie výchovných, vzdelávacích, poradenských a iných 

aktivít, ktoré napomáhajú osobnému rozvoju a vedú k plnohodnotnému a tvorivému spôsobu života. 

 

 Medzi hlavné ciele a činnosti združenia patria: 

 odborné vykonávanie sociálnej prevencie a poskytovanie sociálneho poradenstva v súlade 

s poslaním a činnosťou združenia 

 organizovanie vzdelávania, školení, seminárov, pracovných skupín, konferencií, poskytovanie 

konzultácii a usmernení, podávanie návrhov a spracovávanie nových projektov v súlade s poslaním 

a činnosťou združenia 

 pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácii, poskytovanie sociálnych služieb, aktivizovanie 

vnútorných schopností na prekonanie psychických, fyzických a sociálnych dôsledkov ich nepriaznivej 

životnej situácie a pomoc s ich integráciou do života v prirodzenom prostredí 

 podpora všestrannej a komplexnej výchovy detí a mládeže ako aj ochrana pred negatívnymi 

sociálno-patologickými vplyvmi 

 organizovanie zážitkových, športových a kultúrnych podujatí, ako aj výchovno-rekreačných 

táborov 

 publikačná činnosť, tvorba a vydávanie učebných a metodických materiálov pre potreby 

vzdelávacích programov a i. 

 

 Občianske združenie PERSONA bolo zaregistrované na MV SR dňa 30.11.2006 pod evidenčným 

číslom VVS/1-900/90-29094. 

 

 Počet registrovaných členov k 31.12.2008 bol 7. Títo sa zároveň spolupodieľali aj na aktivitách 

občianskeho združenia PERSONA v roku 2007. Menovite sú to: Mgr. Drndášová Mária, Mgr. Fričová 

Martina, Mgr. Gymerská Martina, Gymerský Boris, Mgr. Kožuch Branislav, Mgr. Krššáková Eva, 

Mgr. Růžičková Jana  

 

 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 – 

Mgr. Růžičková Jana a ďalší člen správnej rady je Mgr. Fričová Martina. Členom dozornej rady je 

PhDr. Mydlíková Eva, PhD. 
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Základný prehľad aktivít  

občianskeho združenia PERSONA 

 
 

ČO ROBÍME? 

 

 Svoju pozornosť a energiu sme v uplynulom kalendárnom roku 2008 zamerali predovšetkým 

na cieľovú skupinu mladých ľudí a elimináciu dopadov sociálno-patologických javov ohrozujúcich 

mládež.  

 

 V rámci primárnej prevencie sociálno-patologických javov (nezamestnanosť, kriminalita, závislosti) 

sme sa snažili vytvárať podnetný priestor pre organizovanie výchovných, vzdelávacích, poradenských 

a voľnočasových aktivít, ktoré napomáhajú osobnému rozvoju a vedú k plnohodnotnému a tvorivému 

spôsobu života mladých ľudí. Koncom minulého kalendárneho roka sme zorganizovali osvetovú kampaň 

pre mladých a ich rodičov, zameranú na problematiku závislostí. Svoje pôsobenie v oblasti primárnej 

protidrogovej prevencie sme postavili na základoch informovanosti a podávaní objektívnych informácií 

o účinkoch drôg - drogy sme nedémonizovali, ale tiež sme nezľahčovali ich nebezpečenstvo.  

 

 V rámci krízovej intervencie ponúkame mladým ľuďom poradenské služby (v spolupráci s Oravským 

centrom mládeže sme zriadili Centrum prvého kontaktu) a rôzne programy resocializácie, 

spolupracujeme s viacerými partnerskými organizáciami a snažíme sa tak využiť synergický efekt tejto 

spolupráce v prospech mladých ľudí. 

 

 Našu sociálnu prácu s mládežou realizujeme tiež podľa konceptu resiliencie - prístup zameraný 

na budovanie podporných sociálnych sietí, čím sa rozumie odhaľovanie a posilňovanie potenciálnych 

oblastí sily a podpory. To, nakoľko bude jedinec odolný voči negatívnym vplyvom, je výsledkom 

kombinácií podporných a rizikových faktorov, ktoré na neho pôsobia. Preto naša práca zahŕňa nielen 

pomoc v oblastiach, v ktorých jedinec zlyháva, ale i podporu zatiaľ neproblémových oblastí života. 

 

 Hoci sídlo nášho združenia je v Bratislave, svoju činnosť sme vo veľkej miere zamerali na región hornej 

Oravy, odkiaľ pochádzajú dvaja členovia Správnej rady a práve v tomto regióne sme cítili veľkú potrebu 

odbornej pomoci. Keďže sme spolupracovali s organizáciami pôsobiacimi práve v tomto regióne, mali 

sme príležitosť spoznať nedostatky a svojou činnosťou by sme chceli napomôcť pri ich eliminácii.  
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 V súčasnosti máme vypracované projekty, na ktoré sa snažíme získať finančnú podporu 

od viacerých donorov, tak zo štátneho sektoru, ako aj z nadácií. Ide o projekty inovatívne a po ich 

pilotnom odskúšaní a realizácií je možné rozšíriť ich myšlienky a výstupy na územie celého Slovenska. 

 

 

 

 

 

PONÚKANÉ SLUŽBY 
 

 Naše občianske združenie v zmysle svojho poslania ponúka záujemcom nasledujúce služby: 

 

Certifikované vzdelávanie 

 

 V uplynulom roku sme nechali akreditovať a zrealizovali sme dva kurzy: 

 Projektový manažment 

 Terénna sociálna práca s deťmi a mládežou 

Naše ponúkané kurzy prebiehajú kombinovanou formou prezenčného a dištančného on-line (cez 

internet) vzdelávania. Teoretická časť je sprevádzaná domácimi úlohami, ktoré zisťujú úroveň 

pochopenia teoretických poznatkov z danej problematiky a praktická časť je orientovaná do tréningu 

a nácviku jednotlivých zručností, ktorých ovládanie dáva predpoklady kvalifikovanému výkonu práce 

s ľuďmi. Absolventi našich kurzov získavajú po úspešnom zvládnutí kurzov certifikát MŠ SR. 

 

Poradenstvo 

 

 Koncom kalendárneho roku 2008 sme v spolupráci s Oravským centrom mládeže zriadili 

 Centrum prvého kontaktu primárnej protidrogovej prevencie 

Zriadené centrum ponúka informácie o drogových závislostiach, ako aj možnosť pomoci pri kontaktovaní 

odborníkov, ktorí pracujú v oblasti drogových závislostí pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc.  

Centrum prvého kontaktu primárnej protidrogovej prevencie je zriadené v budove Oravského centra 

mládeže v Ústí nad Priehradou, mestská časť mesta Trstená. Prevádzku Centra prvého kontaktu 

organizačne zabezpečujú vyškolení mládežnícki pracovníci. V prípade záujmu je možné služby Centra 

prvého kontaktu využívať po predchádzajúcej telefonickej dohode a stanovení si termínu návštevy. 
 

 On-line poradenstvo 

Ďalšiu možnosť poradenstva ponúkame záujemcom prostredníctvom internetu na stránke kampane 

COOL LIFE http://www.ozpersona.sk/home/poradna.php 

 

 Poradenstvo organizáciám 

Pre záujemcov z radu sociálne orientovaných MVO ponúkame odborné poradenstvo v oblasti 

fundraisingu a písania projektových zámerov. 

 

Prax pre študentov 
 

http://www.ozpersona.sk/home/poradna.php
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 Naše občianske združenie ponúka záujemcom z radov študentov humanitných smerov 

(predovšetkým odboru sociálnej práce) možnosť odbornej praxe v našom združení. Záujemcovia sa 

môžu prihla;sovať na prax (poslať o sebe pár riadkov a tiež požiadavky školy na formu a obsah povinnej 

odbornej praxe) na adrese office@ozpersona.sk 

 

 Podrobnejšie informácie o aktivitách a ponúkaných službách občianskeho združenia PERSONA 

nájdete na web stránke združenia http://www.ozpersona.sk 

 

 

UKONČENÉ PROJEKTY 
 
 V minulom roku sme v spolupráci s Oravským centrom mládeže zrealizovali dva projekty  - v rámci 

projektu „Službou druhým rastieme“ sme boli partnerskou organizáciou a v projekte „Učíme sa navzájom“ 

sme mali pozíciu predkladateľa a hlavného realizátora projektu. Obidva projekty boli financované 

Ministerstvom školstva Slovenskej republiky, program pre podporu projektov na aktivity s deťmi a 

mládežou ADAM 2.  

 
Názov projektu: Službou druhým rastieme 
 

 Podporený projekt bol zameraný na zaškolenie mládežníckych lídrov, ktorí pracujú s mládežou 

na dobrovoľníckej báze pomoci. Cieľom bolo prostredníctvom tohto zaškolenia podporiť systematickú 

a cieľavedomú skupinovú prácu s neorganizovanou mládežou. 

 Hlavnými cieľovými skupinami projektu boli mladí ľudia:  

 mládežnícki lídri – išlo o aktívnych mladých ľudí, ktorí boli zaškolení na skupinovú prácu s mládežou, 

ako aj v oblasti projektového manažmentu a následne tieto nadobudnuté poznatky prakticky využívali 

pri práci s neorganizovanou mládežou;  

 mladí ľudia zapojení do systematickej skupinovej práce – mladí ľudia, ktorých v rámci náborových 

aktivít zaškolení mládežnícki lídri oslovili a motivovali k spolupráci.  

 Systematickú prácu s mládežou sme zamerali na budovanie vzťahu mladých ľudí k dobrovoľníckej 

činnosti, prehlbovanie osobnej zodpovednosti mladých ľudí a ich aktívne zapájanie sa do riešenia 

spoločenských problémov, predovšetkým svojej komunity. Počas projektu mladí ľudia pripravili 

a zrealizovali viacero dobrovoľníckych projektov v prospech druhých ľudí, čím sme realizáciou projektu 

viedli mladú generáciu k prosociálnym hodnotám a občianskej angažovanosti. 

 

Názov projektu: Učíme sa navzájom 
 

 Podporený projekt bol zameraný na podporu a propagáciu zdravého životného štýlu u mladých ľudí 

a odskúšanie pilotného programu primárnej protidrogovej prevencie na území Hornej Oravy. Tento 

hlavný cieľ sme dosiahli predovšetkým prostredníctvom zriadenia Centra prvého kontaktu primárnej 

protidrogovej prevencie s cieľom odbúravania anonymity a hanby s týmto problémom, zvyšovania 

informovanosti cieľových skupín v problematike drogových závislostí, podporou zlepšenia vzájomných 

vzťahov detí a rodičov a rozvíjania medzigeneračného dialógu. 

 Cieľovými skupinami projektu boli  

mailto:office@ozpersona.sk
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 dobrovoľníci, ktorí prejavili záujem zaškoliť sa pre skupinovú prácu s mládežou v oblasti 

terénnej sociálnej práce a následne tieto nadobudnuté poznatky prakticky využívali pri práci s mladými 

dospievajúcimi ľuďmi 

 mladí dospievajúci ľudia, ktorí sa zapojili do projektu a spolupracovali na organizácii 

osvetovej kampane zameranej na problematiku drogových závislostí (pre svojich rodičov, ako aj 

ostatných záujemcov z radov svojich vrstovníkov či dospelých ľudí) 

 mladí a dospelí ľudia, ktorí prejavili záujem ponúkané aktivity a materiály osvetovej kampane 

 Realizáciou projektu sme prispeli k pozitívnej zmene v oblasti primárnej protidrogovej prevencie 

a zvýšenia informovanosti cieľových skupín v problematike drogových závislosti, ktorá sa v našom regióne 

stáva čoraz akútnejšou, aj práve kvôli chýbajúcim preventívnym protidrogovým programom.  

Web stránka projektu je www.coollife.sk 

 

 

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ  

občianskeho združenia PERSONA v roku 2008 
 

 

 Vážime si pomoc všetkých, ktorí podporili aktivity nášho občianskeho združenia PERSONA v roku 2008 

dobrovoľnou prácou, finančnými a nefinančnými darmi a dotáciami. 

 

Strategické partnerstvá oz PERSONA 
 

Oravské centrum mládeže, partnerská organizácia pri realizácii projektu „Učíme sa navzájom“ 

MŠ SR, program pre podporu projektov na aktivity s deťmi a mládežou ADAM 2, poskytnutie dotácie 

v sume 200 000,- SK  

 

 

Finančná správa PERSONA, 2008 

 

 

http://www.coollife.sk/


Vrančovičova 29, 841 03 
Bratislava, Slovenská Republika 
T-Mobile: +421 (0)903 037 211 
Orange: +421 (0)918 984 108 

 
 

 IČO: 30869897 
 DIČ: 2022283120 
 http://ozpersona.sk 

 e-mail: office@ozpersona.sk 

Občianske združenie PERSONA bolo zaregistrované na MV SR dňa 30.11.2006 pod evidenčným číslom VVS/1-900/90-29094. 

PERSONA, o.z. 

Bankové spojenie: 
 Poštová banka a.s., Bratislava 
 č.ú.: 20296099/6500  
 SWIFT: POBNSKBA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

SÚVAHA v tis. SK

Aktíva - majetok 2008 2007
Majetok spolu Dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok

Finančné investície
Obežný majetok Zásoby

Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky

Finančný majetok 61

Prechodné účty aktív
Aktíva celkom 61

Pasíva - zdroje 2008 2007

Vlastné zdroje Fondy

Výsledok hospodárenia -19
Cudzie zdroje Dlhodobé záväzky

Krátkodobé záväzky 80
Bankové výpomoci

Prechodné účty pasívne

Pasíva celkom 61
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Kontakt: 

PERSONA, Vrančovičova 29, 841 03 Bratislava 

IČO: 30869897, DIČ: 2022283120 

 

T-Mobile: +421 (0)903 037 211 

Orange: +421 (0)918 984 108 

e-mail:  office@ozpersona.sk 

web:  http://www.ozpersona.sk 

 

 

Vypracovali: Mgr. Martina Gymerská, Ing. Jaroslava Kmecová 

VÝSLEDOVKA v tis. SK

Náklady 2008 2007

Materiál 52
Energie

Opravy a udržba
Cestovné 

Reprezentačné

Služby 208
Mzdy 28

Odvody 5
Ostatné dane a poplatky 4

Iné ostatné náklady 1

Odpisy DHM a NM
Poskytnuté príspevky iným UJ

Náklady celkom 298

2008 2007

Výnosy Tržby z predaja služieb 79
Úroky

Iné ostatné výnosy
Výnosy z dolhodobých fin. investícií

Prijaté príspevky od iných organizácií

Dotácie na prevádzku 200


