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Výročná správa za rok 2009 
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 31.12.2009 bol 7. Títo sa zároveň spolupodieľali aj na aktivitách občianskeho združenia 
PERSONA. Menovite sú to: Mgr. Gymerská Martina, Gymerský Boris, Ing. Kmecová Jaroslava, Mgr. Kožuch Branislav, Mgr. 
Krššáková Eva, Mgr. Růžička Milan, 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. Na konci roka sme volili 
nových členov správnej rady na najbližšie tri roky. Sú nimi: predseda – Mgr. Gymerská Martina, podpredseda – 
Mgr. Růžičková Jana a ďalší člen správnej rady je Mgr. Krššáková Jana. Členom dozornej rady je Doc. 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 2009 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. Zrealizovali sme dva 
projekty ako hlavný organizátori a na viacerých ďalších sme sa zúčastnili ako partnerská organizácia. 
 
 V rámci krízovej intervencie ponúkame mladým ľuďom poradenské služby (v spolupráci s Oravským centrom mládeže 
sme zriadili Centrum prvého kontaktu nízkoprahového klubu COOL CLUB) 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 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. 
 
 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 zamerané na cieľovú skupinu mladých ľudí (mladých ľudí so zdravotným 
znevýhodnením nevynímajúc) a poskytovanie služieb krízovej intervencie v ťažkých životných situáciách, ako aj vzdelávacie 
projekty. 
  
 Koncom minulého roku sme získali od mesta Trstená dom do výpožičky na päť rokov. Tento dom v nasledujúcom roku 
plánujeme zrekonštruovať a na jeho pôde otvoríme komunitné centrum, spolu s neziskovou komunitnou školou a poradňou. 
Komunitné centrum ponúkne miestnym obyvateľom „bezpečný priestor“, ktorý bude atraktívnou ponukou na trávenie 
voľného času, s možnosťou osobnostného rastu a budovania uspokojivých medziľudských vzťahov. Na pôde komunitného 
centra bude zriadená poradňa, v rámci ktorej budeme klientom poskytovať sociálne, kariérne a osobnostno-rozvojové 
poradenstvo. Komunitná škola bude slúžiť ako centrum celoživotného vzdelávania, s osobitným dôrazom na dospelú vidiecku 
populáciu, ktorá je znevýhodnená tak v prístupe k ďalšiemu vzdelaniu, ako aj v prístupe k osobnostnému rastu, či 
zamestnaniu na vidieku. Získaním tejto nehnuteľnosti do výpožičky sa pre našu organizáciu otvorili nové možnosti rozšírenia 
našich služieb a programov, ktoré chceme orientovať na komunitnú sociálnu prácu. 

 
PONÚKANÉ SLUŽBY 
 
 Naše občianske združenie v zmysle svojho poslania ponúka záujemcom nasledujúce služby: 
Vzdelávanie 
Poradenstvo 
Prax pre študentov, dobrovoľnícka služba 
Spolupráca s partnerskými organizáciami 
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Vzdelávanie 
 
 V ponuke certifikovaného vzdelávania máme tak prezenčné, ako aj internetové kurzy. Začiatkom septembra 2009 sme 
otvorili internetovú školu E-Ac@demy a pilotne sme odskúšali prvé dva internetové kurzy. 
 
Našim prvým vzdelávacím projektom bol E-kurz Základy sociálnej práce s mládežou. 
Internetový kurz ZSPsM je zameraný na rozvoj teoretických vedomostí a praktických zručností potrebných pri práci s 
mládežou. Vzdelávanie je určené ľuďom, ktorí pracujú s mládežou, alebo sa na takúto prácu pripravujú. Súčasťou kurzu je 
skupinová práca v rámci virtuálnej triedy, ktorá ponúka možnosť výmeny skúseností medzi účastníkmi kurzu.  
Kurz je zložený z 10-tich na seba nadväzujúcich modulov z oblasti sociálnej práce s mládežou, súčasťou vzdelávacej aktivity je 
aj nácvik sociálnych zručností, potrebných pri práci s ľuďmi – s dôrazom na cieľovú skupinu mládeže, ako aj pracovníkov s 
mládežou. 
 
Druhý internetový kurz má názov E-le@arningová škola života. 
Kurz je určený mladým ľuďom, ako aj pracovníkom s mládežou a zameriava sa na sebapoznávanie a tréning sociálnych 
zručností. Je zložený z piatich modulov: I. modul Sebapoznávanie, II. modul Komunikácia, III. modul Riešenie konfliktov, 
IV. modul Psychohygiena, V. modul Tvorba osobných životných plánov 
 
Možnosti využitia internetových kurzov sú nasledovné: 
1. štúdium v rámci virtuálnej triedy – ide o absolvovanie kurzov s možnosťou získať certifikát o jeho absolvovaní – tí, ktorí sa 
oficiálne prihlásia na kurz, získajú prístupové heslo k vstupu do virtuálnej triedy a kurz budú absolvovať v interakcii s lektorom 
a virtuálnymi spolužiakmi, budú dostávať pravidelnú spätnú väzbu a hodnotenie svojich domácich úloh, budú mať stanovené 
termíny postupových skúšok a po úspešnom ukončení kurzu získajú certifikát MŠ SR o jeho absolvovaní. 
2. samoštúdium - kurzy bez získania príslušného certifikátu budú zároveň môcť absolvovať všetci záujemcovia, ktorí sa 
prihlásia na stránku dištančného vzdelávania formou samoštúdia – kedy si stiahnu jednotlivé materiály k modulom a 
naštudujú si ich. Tento spôsob využitia kurzov je však ochudobnený o odborné vedenie, spätnú väzbu k vypracovaným 
zadaniam a interakciu s virtuálnymi spolužiakmi. Avšak aj táto forma štúdia podporí záujemcov k práci na sebe – na svojom 
osobnostnom a profesionálnom rozvoji. 
 

V ponuke prezenčných kurzov ostal kurz Projektový manažment, akreditovaný MŠ SR.  
Cieľovou skupinou kurzu sú ľudia, ktorí pracujú v štátnych organizáciách, v miestnej správe, v mimovládnych organizáciách i v 
komerčnej sfére v oblasti práce s ľuďmi všetkých vekových kategórií v rôznych oblastiach spoločenskej praxe alebo sa na 
takúto prácu pripravujú. Kurz poskytuje účastníkom teoretické vedomosti a praktické zručnosti, ktoré sú potrebné pre 
úspešné zvládnutie projektového manažmentu v praxi. Účastníci kurzu si osvoja základné pojmy z danej problematiky, 
pochopia vzťahy a súvislosti projektového manažmentu verzus manažmentu organizácie, oboznámia sa so základmi 
projektovej práce (príprava projektových zámerov a žiadostí, manažment zdrojov – ľudských, časových, materiálnych 
a finančných, evaluácia projektov a pod.), so základmi fundraisingu a prakticky si nacvičia prezentovanie svojich nápadov. 
Tematické okruhy sa orientujú na teoretické základy projektového manažmentu ako aj praktickú prípravu samotných 
projektov. Úspešné absolvovanie kurzu ponúka účastníkom možnosť uplatnenia sa na slovenskom ako aj európskom trhu 
práce v rôznych oblastiach. 
 

Pri práci s mladými ľuďmi sme si uvedomili potrebu ich osobnostného a sociálneho rozvoja. V našich rodinách, ako aj 
na školách chýbajú programy osobnostnej a sociálnej výchovy, preto mladí ľudia veľakrát pri dospievaní vstupujú do života 
vyučení, ale nepripravení na to základné, čo v každodennom živote potrebujú – nevedia efektívne komunikovať, nevedia 
zdravo zvládať a riešiť konflikty a problémy, nemajú zručnosti, ako si riadiť svoj život – svoj čas, svoje nadanie a talent, svoje 
sny a túžby a pod. 
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Preto sme v roku 2009 začali realizovať aj programy neformálneho vzdelávania pre mladých ľudí, zamerané na 
získavanie relevantných sociálnych zručností a schopností. Vďaka podpore Úradu vlády Slovenskej republiky a Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky sme zriadili zážitkovo-vzdelávacie centrum COOL sChOOL, v rámci ktorého organizujeme 
programy osobnostnej a sociálnej výchovy pre triedne kolektívy žiakov ZŠ a SŠ na témy, ktoré úzko súvisia s tým, čím mladí 
ľudia žijú, čo ich trápi a ohrozuje a s čím im treba podať pomocnú ruku. 
Tieto programy využívajú metódy zážitkovej pedagogiky. Mladí ľudia majú na nich možnosť vyskúšať si veľké množstvo 
klasických i netradičných aktivít, ktoré im umožňujú pozrieť sa na množstvo vecí z rôznych uhlov pohľadu. Cieľom kurzov je čo 
najširší rozvoj osobnosti mladého človeka.  
Prvých 10 pilotných kurzov bolo zameraných na nasledujúce témy: 
- Ako byť v pohode sám so sebou 
- Ako komunikovať s druhými 
- Ako riešiť konflikty a ostať priateľmi 
- Ako sa uvoľniť a obnoviť svoje sily 
- Ako vyhľadať a poskytnúť pomoc 
- Ako sa brániť drogám a predchádzať závislostiam 
- Spolu proti šikane 
- Poznávame sa navzájom 
- Prekonávanie seba a svojich hraníc 
- Zvládanie záťažových situácií 

Na kurzoch sme využívali metódy zážitkovej pedagogiky a mladí ľudia mali možnosť vyskúšať si veľké množstvo klasických i 
netradičných aktivít, ktoré umožňujú pozrieť sa veci z rôznych uhlov pohľadu. 
K jednotlivým programom sú vytvorené aj metodické príručky, ktoré sú pre záujemcov k dispozícii na našej stránke 
http://www.ozpersona.sk/school_metodiky.html, odkiaľ je možné si ich voľne stiahnuť. Metodiky je možné prezerať v 
elektronickej podobe, prípadne si ich vytlačiť a mať ich tak v papierovej podobe k dispozícii pre potreby realizácie jednotlivých 
programov. 
 
 
 

http://www.ozpersona.sk/school_metodiky.html
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Poradenstvo 
 

 Medzi ďalšie ponúkané služby nášho občianskeho združenia patrí poradenstvo (sociálne, psychologické, právne).  

 Centrum prvého kontaktu primárnej protidrogovej prevencie 
V spolupráci s Oravským centrom mládeže sme zriadili Centrum prvého kontaktu primárnej protidrogovej prevencie, ktoré 
sme tento rok presťahovali do nových priestorov v rámci budovy, kde sa nachádza nízkoprahový klub pre mladých ľudí. Nové 
sídlo poradenského centra je v Trstenej na ulici Železničiarov  253/1. 
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.  
Prevádzku Centra prvého kontaktu organizačne zabezpečujú vyškolení mládežnícki pracovníci a profesionálni tím odborníkov 
(sociálni pracovníci, psychologička, právnička, kňaz). 

 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 strategického plánovania, 
fundraisingu a písania projektových zámerov. 
 
Prax pre študentov, dobrovoľnícka služba 
 

 Naše občianske združenie ponúka záujemcom z radov študentov humanitných smerov (predovšetkým odboru 
sociálnej práce) možnosť odbornej praxe v našom združení. Záujemcovia sa môžu prihlasovať na prax (poslať o sebe pár 
riadkov a tiež požiadavky školy na formu a obsah povinnej odbornej praxe) na adrese office@ozpersona.sk 
 V roku 2009 sme zároveň ponúkli možnosť dobrovoľníckej služby pre mladých nezamestnaných ľudí, vďaka ktorej si 
našli svoje pracovné uplatnenie v súkromnom sektore ešte pred jej oficiálne plánovaným ukončením. 
 
Spolupráca s partnerskými organizáciami 
 

 Počas roku 2009 sme spolupracovali s viacerými partnerskými organizáciami na projektoch orientovaných na mladých 
ľudí a ľudí so zdravotným znevýhodnením. 
Konkrétne sa ja jedná o tieto organizácie a inštitúcie: Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Komisia pre mládež 
v Spišskej diecéze, Združenie Downovho syndrómu na Orave, Mesto Trstená, Základná škola Rabča, Základná škola Trstená, 
Základná škola Poprad, Spojená škola Nižná, Stredná zdravotnícka škola Poprad, Gymnázium Martina Hattalu v Trstenej, 
Gymnázium Tvrdošín a i. 
 

 

http://www.ozpersona.sk/home/poradna.php
mailto:office@ozpersona.sk
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UKONČENÉ PROJEKTY 
 
 V minulom roku sme úspešne zrealizovali dva projekty, v rámci projektu ktorých naše občianske združenie vystupovalo 
ako hlavný realizátor. 
 
Názov projektu: Škola života 
 

 V spolupráci s Oravským centrom mládeže sme zrealizovali projekt Škola života, zameraný na podporu a propagáciu 
zdravého životného štýlu u mladých ľudí, ako aj motivovanie a podporu mladých ľudí pracovať na rozvoji svojej mladej 
osobnosti. Tento hlavný cieľ sme dosiahli predovšetkým prostredníctvom zriadenia zážitkovo-vzdelávacieho centra COOL 
sChOOL zameraného na neformálne vzdelávanie mladých ľudí a realizáciou programov osobnostnej a sociálnej výchovy pre 
žiakov základných a stredných škôl, ako aj vytvorením a pilotným odskúšaním internetového kurzu E-le@arningová škola 
života. 
 
Súčasťou projektu bola aj osvetová kampaň COOL LIFE zameraná na aktívny prístup mladých ľudí k životu. Zorganizovali sme 
festival talentov COOL FEST 2009, spojený s konferenciou pre mladých a o mladých a o možnostiach aktívneho prístupu k 
životu. Realizácia projektu bola možná za finančnej podpory Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, z programu finančných 
dotácií pre podporu projektov v oblasti prevencie kriminality a vďaka podpore mesta Trstená.  
 
Názov projektu: Osobnostný rast ako prostriedok prevencie sociálno-patologických javov ohrozujúcich mladých ľudí 
 Hlavným cieľom podporeného projektu bola prevencia a eliminácia dopadov sociálno-patologických javov ohrozujúcich 
mladých ľudí žijúcich na území Hornej Oravy. Tento cieľ sme sa snažili naplniť prostredníctvom zvýšenia kvality ľudských 
zdrojov organizácií a iných inštitúcií pracujúcich s deťmi a mládežou - vytvorením internetového kurzu E-kurz Základy 
sociálnej práce s mládežou a jeho pilotným odskúšaním. 
Realizovaný projekt sa zároveň zameriaval na podporu rozvoja osobnosti mladých ľudí prostredníctvom neformálneho 
vzdelávania v oblasti osobnostnej a sociálnej výchovy (OSV) žiakov ZŠ a SŠ. Zriadili sme zážitkovo-vzdelávacie centrum COOL 
sChOOL a zrealizovali sme pilotné kurzy OSV, ku ktorým sme vytvorili metodické príručky, ktoré môžu využívať záujemcovia 
pri práci s mládežou v oblasti OSV. 
Zrealizovaný projekt tak prispel k osobnostnému rastu pracovníkov s mládežou, ako aj mladých ľudí a bol hodnotným 
príspevkom primárnej protidrogovej prevencie. 
 
Medzi významné projekty, ktorých sa naše občianske združenie zúčastnilo ako partnerská organizácia patria: 
 
Názov projektu: COOL CLUB 
Naše občianske združenie pomáhalo pri zriadení prvého nízkoprahového klubu COOL CLUB v Trstenej. Jeho úlohou je vytvárať 
pre mladých ľudí alternatívu – priestorovú aj programovú – voči barom a pohostinstvám a ponúkať možnosti zmysluplného 
trávenia voľného času. Klub sa stal postupne pevnou súčasťou života mladých ľudí v meste, ale aj študentov z okolia, ktorí 
navštevujú miestne školy. V tomto klube majú mladí možnosť stráviť čas s priateľmi pri rôznych spoločenských hrách, zahrať 
si biliard, prečítať si knihu z coolovej knižnice, či len tak si posedieť v príjemnom nezafajčenom prostredí a osviežiť sa 
viacerými nealkoholickými nápojmi, alebo pochutnať si na malom občerstvení, ktoré sa dá objednať v cool bare. Medzi 
pravidelný program klubu patrí filmový klub, zážitkové večery, piatkový hudobný klub, ako aj klub stolových spoločenských 
hier. Súčasťou COOL CLUBu sú aj ľudia, ktorí sa starajú o jeho fungovanie a o to, aby sa jeho návštevníci v ňom dobre cítili. Sú 
to dobrovoľníci, ktorí pomáhajú pod vedením koordinátora klubu. 
 
 Vážime si pomoc všetkých, ktorí podporili aktivity nášho občianskeho združenia PERSONA v roku 2009 dobrovoľnou 
prácou, finančnými a nefinančnými darmi a dotáciami. 
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 Podrobnejšie informácie o aktivitách a ponúkaných službách občianskeho združenia PERSONA nájdete na web stránke 
združenia http://www.ozpersona.sk 
 
 

Kontakt: 
PERSONA, Vrančovičova 29, 841 03 Bratislava 
IČO: 30869897, DIČ: 2022283120 
 
T-Mobile: +421 (0)903 037 211 
O2:   +421 (0)948 046 102 
e-mail:   office@ozpersona.sk 
web:   http://www.ozpersona.sk 

 
 

Vypracovala: Mgr. Martina Gymerská 
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SÚVAHA v € / tis. SK

Aktíva - majetok 2009 / € 2008 / tis. SK

Majetok spolu Dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok

Finančné investície

Obežný majetok Zásoby

Dlhodobé pohľadávky

Krátkodobé pohľadávky 20

Finančný majetok 561 61

Prechodné účty aktív

Aktíva celkom 581 61

Pasíva - zdroje 2009 / € 2008 / tis. SK

Vlastné zdroje Fondy

Výsledok hospodárenia -1057 -19

Cudzie zdroje Dlhodobé záväzky

Krátkodobé záväzky 1638 80

Bankové výpomoci

Prechodné účty pasívne

Pasíva celkom 581 61

VÝSLEDOVKA v € / tis. SK

Náklady 2009 / € 2008 / tis. SK

Materiál 30376 52

Energie

Opravy a udržba

Cestovné 119

Reprezentačné

Služby 36836 208

Mzdy 28

Zákonné sociálne náklady 13 5

Osobitné náklady 673 4

Iné ostatné náklady 43 1

Odpisy DHM a NM

Poskytnuté príspevky iným UJ

Náklady celkom 68060 298

2009 / € 2008 / tis. SK

Výnosy Tržby z predaja služieb 4381 79

Úroky

Iné ostatné výnosy

Výnosy z krátkodobého finančného majetku 1

Príspevky z podielu zaplatenej dane 140

Dotácie na prevádzku 63194 200

Výsledok hospodárenia -344 19

Výnosy celkom 67716 298

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ  
občianskeho združenia PERSONA v roku 2009 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vypracovala: Ing. Jaroslava Kmecová 

 


