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Občianske združenie PERSONA 

O NÁS 
 

 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, 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. 
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 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. 
 

 Predsedom občianskeho združenia PERSONA a výkonnou riaditeľkou je Mgr. Gymerská Martina, podpredseda – 

Mgr. Krššáková Eva a ďalší člen správnej rady je Mgr. Růžičková Jana. Členom dozornej rady je Doc. PhDr. Mydlíková Eva, PhD. 
 

 Sídlo občianskeho združenia PERSONA je v Bratislave (Vrančovičova 29), svoju činnosť však vyvíjame vo viacerých regiónoch 

Slovenska. Posledné roky sme sa zamerali vo veľkej miere na región hornej Oravy, odkiaľ pochádzajú dvaja členovia Správnej rady 

a práve v tomto regióne sme cítili veľkú potrebu odbornej pomoci. Tu sme našli aj viacerých prívržencov a dobrovoľníkov, ktorí sú 

ochotní pomáhať pri napĺňaní poslania nášho občianskeho združenia. Na Orave sme zriadili Komunitné centrum KOCÚR (Ústie 

nad Priehradou 9, Trstená) a v roku 2012 k nemu pribudlo aj Komunitné centrum ŽIRAFA (Medvedzie 138, Tvrdošín). Obe komunitné 

centrá zameriavajú svoju činnosť na komunitnú sociálnu prácu s miestnymi obyvateľmi, s dôrazom na rodiny s členmi so zdravotným 

znevýhodnením. 
 

 V Bratislave sme rozbehli v spolupráci s občianskym združením Inštitút PRIJATIA pravidelné kurzy Základy projektového 

manažmentu, a školili sme aj dobrovoľníkov on-line poradne IPčko.sk. Viacerým organizáciám, pôsobiacim v rôznych kútoch Slovenska, 

poskytujeme odborné poradenstvo v oblasti strategického plánovania a fundraisingu. 
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Základný prehľad aktivít občianskeho združenia PERSONA 

ČO ROBÍME? 
 

 Svoju pozornosť a energiu sme v uplynulom kalendárnom roku 2013 zamerali na systematickú pomoc rodinám s členmi 

so zdravotným postihnutím a rodinám s potrebou pomoci. 

V rámci komunitnej sociálnej práce sme rodinám a jednotlivcom poskytovali: 

- odľahčovacie služby priamo v ich domácnostiach, v komunite, ktorej sú súčasťou. Formy pomoci boli rôzne: doučovanie, 

starostlivosť o deti v oblasti zmysluplného trávenia voľného času, pomoc s nákupmi a pod. 

- podporu pri plánovaní a realizácii individuálnych plánov (IP) pre ľudí so zdravotným postihnutím, s cieľom podpory rozvoja ich 

samostatnosti, nezávislosti a uplatnenia sa v spoločnosti, 

- poradenstvo a supervíziu rodinám, terénne sociálne poradenstvo 

- možnosť vzdelávania sa vo viacerých kurzoch na pôde komunitných centier, rôzne zážitkové, tvorivé a rozvojové aktivity. 
 

Pri prevádzke komunitných centier a poskytovaní odľahčovacích služieb nám pomáhali aktívni členovia nášho združenia 

a dobrovoľníci z radov nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie (evidovaných na ÚPSVaR), ktorí u nás pracovali prostredníctvom 

aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby, pod vedením supervízorov. 
 

Pri vytváraní individuálnych plánov (IP) pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí žijú v prirodzenom rodinnom 

prostredí a pri poskytovaní supervízie rodinám s členmi so ZP sme rozvíjali nadviazanú spoluprácu s PhDr. Soňou Holúbkovou. Aj vďaka 

tejto spolupráci môžeme naďalej prinášať kvalitné sociálne služby priamo k ich užívateľom. 
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 Profesionálnu sociálnu prácu s rodinami 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/rodina 

odolný/á voči negatívnym vplyvom, je výsledkom kombinácií podporných a rizikových faktorov, ktoré na nich pôsobia. Preto naša práca 

zahŕňa nielen pomoc v oblastiach, v ktorých jedinec/rodina zlyháva, ale i podporu v zatiaľ neproblémových oblastiach života. 
 

Už minulý rok sme začali pravidelne organizovať kurzy Základov projektového manažmentu a v spolupráci s oz Inštitút prijatia 

a Nadáciou pre deti Slovenska sme v tejto oblasti vzdelávali záujemcov z celého Slovenska aj v tomto roku. 
 

Začiatkom roka sme dokončili učebnicu osobnostno-sociálnej výchovy pre študentov stredných škôl a metodickú príručku 

pre učiteľov, ktorí prejavia záujem implementovať programy osobnostno-sociálneho rozvoja na pôde škôl. 
 

Od augusta do konca roku sme spolupracovali s občianskym združením PRO VIDA na programe BUDDY – Tvoj kamoš, zameranom 

na zmierňovanie negatívnych dopadov pobytu detí v detských domovoch a napomáhanie pri ich integrácii do samostatného, 

každodenného života v čase ich odchodu z DeD. 
 

Počas roku 2013 sme zrealizovali 4 projekty (ich náplň popisujeme v nasledujúcom texte). Na ďalších troch projektoch sme sa 

zúčastnili ako partnerská organizácia. 
 

Podrobnejšie informácie o aktivitách a ponúkaných službách občianskeho združenia PERSONA nájdete na web stránke združenia: 

http://www.ozpersona.sk
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PONÚKANÉ SLUŽBY 

Vzdelávanie 

 V ponuke certifikovaného vzdelávania máme dva internetové a jeden prezenčný kurz. 

Základy sociálnej práce s mládežou – Internetový kurz Základy sociálnej práce s mládežou 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 soc. 

zručností, potrebných pri práci s ľuďmi – s dôrazom na cieľovú skupinu mládeže. 
 

E-le@arningová škola života – Kurz je určený mladým ľuďom a zameriava sa na sebapoznávanie a tréning sociálnych zručností. Zložený je 

z piatich modulov: Sebapoznávanie, Komunikácia, Riešenie konfliktov, Psychohygiena, Tvorba osobných životných plánov. Tento kurz ponúka 

podporu záujemcom v ich osobnostnom rozvoji, s možnosťou využívať materiály kurzu pri skupinovej práci s mladými ľuďmi. Záujemcovia sa 

môžu inšpirovať ponúkanými aktivitami a pri práci s mladými sa zamerať na ponúkané témy osobnostného a sociálneho rozvoja. 
 

Projektový manažment 

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 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. 



Výročná správa občianskeho združenia PERSONA za rok 2013 
 

 

 

 
 
 
 

  
 

P E R S O N A  
Vrančovičova 29, 841 03 Bratislava 
Právna forma: občianske združenie 
IČO: 30869897, DIČ: 2022283120 

Poštová banka a.s., Bratislava 
č.ú.: 20296099/6500 
SWIFT: POBNSKBA 
IBAN: SK 8965000000000020296099 

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

http://www.ozpersona.sk 
http://www.coollife.sk 
e-mail: office@ozpersona.sk 
O2: +421 (0)948 046 102 

 

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

 Centrum prvého kontaktu primárnej protidrogovej prevencie a Komunitná poradňa 

Na pôde Komunitného centra ŽIRAFA ponúkame pre klientov komunitnej poradne našu podporu a poradenské služby. 

Naša podpora zahŕňa sprevádzanie v nepriaznivej životnej situácii a sociálne, právne, kariérne, ako aj osobnostno-rozvojové 

poradenstvo. Pre záujemcov sú poradenské služby poskytované po predchádzajúcej telefonickej dohode. Je možné prispôsobiť 

čas aj miesto poradenských služieb potrebám jednotlivých klientov. 
 

 Individuálne plány 

Záujemcom o pomoc a podporu pri vytváraní a realizácii individuálnych plánov (IP) ponúkame spoluprácu pri 

- zisťovaní dôležitých predstáv o súčasnom aj budúcom živote daného človeka, na ktorého sa IP vzťahuje 

- mapovaní potrieb a potrebnej podpory, ktorú človek potrebuje k zvýšeniu miery sociálneho začlenenia, k osobnému rozvoju 

a spokojnosti, k bežnému životu 

- zostavení podpornej skupiny, ktorá bude mať osobný záujem na napĺňaní IP daného človeka 

- poskytovaní supervízie pri napĺňaní IP. 

Primárnou cieľovou skupinou ponúkanej služby sú ľudia so zdravotným postihnutím a rodiny s členom so zdravotným 

postihnutím. 
 

 



Výročná správa občianskeho združenia PERSONA za rok 2013 
 

 

 

 
 
 
 

  
 

P E R S O N A  
Vrančovičova 29, 841 03 Bratislava 
Právna forma: občianske združenie 
IČO: 30869897, DIČ: 2022283120 

Poštová banka a.s., Bratislava 
č.ú.: 20296099/6500 
SWIFT: POBNSKBA 
IBAN: SK 8965000000000020296099 

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

http://www.ozpersona.sk 
http://www.coollife.sk 
e-mail: office@ozpersona.sk 
O2: +421 (0)948 046 102 

 

 Poradenstvo organizáciám 

Pre záujemcov z radu sociálne orientovaných MVO ponúkame odborné poradenstvo v oblasti strategického plánovania, fundraisingu 

a písania projektových zámerov. 

 

Spolupráca s partnerskými organizáciami 
 Počas roku 2013 sme spolupracovali s viacerými partnerskými organizáciami na projektoch orientovaných na mladých ľudí, 

rodiny a ľudí so zdravotným znevýhodnením. Konkrétne sa jedná o tieto organizácie a inštitúcie: 

Nadácia SPP, Centrum pre filantropiu, Nadácia pre deti Slovenska, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Nadácia Krajina harmónie, 

eRko Tvrdošín, Slovenský skauting (Trstená), Združenie Downovho syndrómu na Orave, Mesto Trstená, Mesto Tvrdošín, ÚPSVaR 

v Námestove, občianske združenie Inštitút Prijatia, občianske združenie MISIA MLADÝCH a i. 
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REALIZOVANÉ PROJEKTY 
 V roku 2013 sme úspešne realizovali nasledujúce projekty: 
 

Názov projektu: Inštitucionálny grant od Nadácie SPP 

Vďaka grantu od Nadácie SPP (program OPORA 2012) sme v mohli v roku 2013: 

 vytvoriť vzdelávací kurz pre komunitných pracovníkov pracujúcich s rodinami, zaoberajúcich sa problematikou inklúzie ľudí so ZP 

v ich prirodzenom prostredí a zaškoliť profesionálny multidisciplinárny tím pracovníkov 

 navštíviť vybrané české zariadenia a nadviazať cezhraničnú spoluprácu 

 poskytovať kvalitné komunitné sociálne služby a organizovať rozvojové programy pre jednotlivcov so ZP, ako aj rodiny s členom 

so ZP. 
 

Názov projektu: Osobnostno-sociálna výchova na školách 

Vďaka podpore Nadácie Orange sme mali možnosť realizovať projekt „Osobnostno-sociálna výchova na školách“ v rámci 

programu Školy pre budúcnosť. Zámerom projektu bolo napomáhať osobnostno-sociálnemu rozvoju mladých ľudí a tým preventívne 

predchádzať rizikovému správaniu  a sociálno-patologickým javom, ktoré ohrozujú deti a mladých ľudí. Medzi hlavné aktivity projektu 

patrili: 

 Vytvorenie a realizácia kurzu pre učiteľov zameraného na podporu implementácie programov osobnostno-sociálnej výchovy (OSV) 

do výchovno-vzdelávacieho procesu škôl; 

 Vytvorenie učebnice osobnostno-sociálneho rozvoja mladých ľudí a metodickej príručky pre učiteľov, ktorí budú programy OSV 

na školách implementovať. 
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Názov projektu: Dobrá rada stojí groš 

Od marca 2013 sme vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska realizovali projekt Dobrá rada stojí groš. Hlavným cieľom 

projektu bolo podporovať rozvoj obyvateľov hornej Oravy v oblasti finančnej gramotnosti – naučiť ľudí efektívne hospodáriť s rodinným 

rozpočtom, upozorňovať ľudí na dôsledky uzatvárania nevýhodných finančných zmlúv, poukázať na možnosti zvyšovania príjmu a pod. 

Tento cieľ sme napĺňali prostredníctvom organizácie školení, ktoré lektorovali absolventky vzdelávania Škola rodinných financií –  Ľubica 

Maďarová a Martina Gymerská. Vzdelávania prebiehali na pôde komunitného centra ŽIRAFA (Medvedzie 138, Tvrdošín) a na pôde 

partnerskej organizácie K&F projekt v Námestove. 
 

V roku 2013 sme získali jeden grant: 
 

Názov projektu: „Mladí fotografi bez hraníc“ 

Projekt je primárne zameraný na podporu aktívneho života mladých ľudí, mladých so zdravotným znevýhodnením nevynímajúc a ich 

participácie na živote komunity, ktorej sú súčasťou. Mladí ľudia zapojení do projektu majú príležitosť rozvíjať svoje fotografické 

zručnosti pod vedením skúseného fotografa Milana Lackoviča. Zároveň sú mladí podporovaní k rozvoju podnikateľských zručností, ktoré 

sú prepojené s organizovaním výstavy a ponúkaním fotografických služieb pre verejnosť. 

Projekt je finančne podporený v rámci programu Mladí v akcii a jeho realizácia je možná aj vďaka spolupráci so samosprávou mesta 

Tvrdošín a súkromnou galériou ART Galery. 

 

Medzi významné projekty, ktorých sa naše občianske združenie zúčastnilo ako partnerská organizácia patrí: 
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Názov projektu: „On-line poradňa IPčko.sk“ 

Projekt IPcko.sk je bezplatná forma online poradenstva, ktoré od júla 2012 ponúka občianske združenie Inštitút prijatia. 

Poradenstvo poskytujú odborne zaškolení a vedení dobrovoľníci – študenti psychológie, sociálnej práce a práva. Títo kamarátskym 

prístupom pomáhajú mladým ľuďom prekonávať rôzne životné problémy a situácie. Náročnejšie problémy dobrovoľníci konzultujú 

s odborníkmi (psychológovia, sociálni pracovníci, právnici), ktorí sú súčasťou profesionálneho tímu on-line poradne. V rámci partnerskej 

spolupráce školíme dobrovoľníkov on-line poradne v kurze Základy sociálnej práce s mládežou a poskytujeme odborné sociálne 

poradenstvo pre klientov prostredníctvom konzultácií problémov s dobrovoľníkmi. 
 

Názov projektu: „New paths to inclusion“ 

Od jesene začali dve naše členky navštevovať Výcvik v plánovaní zameranom na človeka (Person centred planning), ktorý 

organizuje Rada pre poradenstvo v sociálnej práci v rámci medzinárodného projektu New Paths to Inclusion. Ide o európsky projekt, 

na ktorom sa zúčastňujú líderské organizácie z rôznych rozvíjajúcich sa Európskych krajín (Chorvátsko, Dánsko, Portugalsko, Rumunsko, 

Španielsko, Slovensko a ďalšie). Dozvedeli sme sa o zahraničnom trende budovania systému komunitnej práce a o prístupe zameranom 

na človeka, ktorý napomáha dosahovať ľuďom so zdravotným postihnutím všestranný rozvoj a vyššiu kvalitu života. 
 

Názov projektu: „BUDDY – tvoj kamoš“ 
Projekt BUDDY – Tvoj kamoš je zameraný na zmierňovanie negatívnych dopadov pobytu detí v detských domovoch a napomáhanie 

pri ich integrácii do samostatného, každodenného života v čase ich odchodu z DeD. Projekt organizuje občianske združenie PRO VIDA a v rámci 
partnerskej spolupráce sme realizátorovi projektu poskytovali poradenstvo v oblasti strategického plánovania programu, pomáhali sme 
pri vytváraní Etického kódexu a príručky pre dobrovoľníkov, pri tvorbe zmlúv o dobrovoľníckej pomoci, pri fundraisingu a i. 
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Vážime si pomoc všetkých, ktorí podporili aktivity nášho občianskeho združenia PERSONA v roku 2013 sponzorskými darmi, 

dobrovoľnou prácou, finančnými a nefinančnými darmi, dotáciami a grantmi. 

ĎAKUJEME    
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SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ 

občianskeho združenia PERSONA v roku 2013 
 

SÚVAHA v €  
   Aktíva - majetok 
 

2013 / € 2012 / € 

Majetok spolu Dlhodobý nehmotný majetok 
  

 
Dlhodobý hmotný majetok 

  

 
Finančné investície 

  Obežný majetok Zásoby 
  

 
Dlhodobé pohľadávky 

  

 
Krátkodobé pohľadávky 2045 4620 

 
Finančný majetok 2458 2890 

 
Náklady budúcich aktivít 482 32 

Aktíva celkom 
 

4985 7544 

    Pasíva - zdroje 
 

2013 / € 2012 / € 

Vlastné zdroje Fondy 
  

 
Výsledok hospodárenia 870 -2205 

Cudzie zdroje Dlhodobé záväzky 
  

 
Krátkodobé záväzky 450 3915 

 
Záväzky z obchodného styku 450 207 

 
Bankové výpomoci 

  

 
Prechodné účty pasívne 

  Pasíva celkom 
 

4985 7544 
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VÝSLEDOVKA v €  

   Náklady 
 

2013 / € 2012 / € 

 
Materiál 3251 3477 

 
Energie 

  

 
Opravy a udržba 

  

 
Cestovné  385 40 

 
Reprezentačné 154 0 

 
Služby 8492 8417 

 
Mzdy 0 0 

 
Zákonné sociálne náklady 0 0 

 
Osobitné dane a poplatky 2 60 

 
Iné ostatné náklady 68 79 

 
Odpisy DHM a NM 

  

 
Poskytnuté príspevky iným UJ 

  Náklady celkom 
 

12799 12073 

    

  
2013 / € 2012 / € 

Výnosy Tržby z predaja služieb 5995 150 

 
Kurzové zisky 0 0 

 
Iné ostatné výnosy 

  

 
Výnosy z krátkodobého finančného majetku 

  

 
Prijaté príspevky od iných organizácií 8888 9567 

 
Prijaté príspevky od fyzických osôb 866 4292 

 
Prijaté členské príspevky 110 440 

 
Dotácie na prevádzku 13 293 

Výsledok hospodárenia 3075 2670 

Výnosy celkom 
 

15874 14742 

 
Vypracovala: Mgr. Martina Gymerská, Ing. Jaroslava Kmecová, PhD. 


