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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 inklúziou 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. 
 

 

 



Výročná správa občianskeho združenia PERSONA za rok 2019 
 

 

 
 
 
 

  
 

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.coolschool.sk 
e-mail: office@ozpersona.sk 
O2: +421 (0)948 046 102 

 

 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 prevádzkujeme od roku 2012 Komunitné centrum 

ŽIRAFA (Medvedzie 138, Tvrdošín), ktoré zameriava svoju činnosť na komunitnú sociálnu prácu s miestnymi obyvateľmi, s dôrazom 

na rodiny s členmi so zdravotným postihnutím. 
 

 Spolupracujeme s organizáciami z rôznych kútov Slovenska, tak v rámci Oravy (Mesto Tvrdošín, eRko Tvrdošín), ako aj 

s Nadáciou Krajina harmónie zo Žiliny, s Radou pre poradenstvo v sociálnej práci z Bratislavy, so Slovenskou komorou sociálnych 

pracovníkov a asistentov sociálnej práce a ďalšími. 
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Základný prehľad aktivít občianskeho združenia PERSONA 

ČO ROBÍME? 
 Svoju pozornosť sme v uplynulom kalendárnom roku 2019 zamerali na vytváranie podmienok pre etablovanie školskej 

sociálnej práce a zavádzanie osobnostno-sociálnej výchovy do škôl. Rovnako sme venovali 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, uplatnenia a začlenenia sa do spoločnosti; 

- poradenstvo a supervíziu rodinám, terénne sociálne poradenstvo a materiálnu pomoc; 

- možnosť celoživotného vzdelávania na pôde komunitného centra ŽIRAFA, rôzne zážitkové, tvorivé a rozvojové aktivity. 

Pri prevádzke komunitného centra a poskytovaní odľahčovacích služieb nám pomáhali aktívni členovia nášho združenia, 

a v rámci zapojenia sa do národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni sme 

zamestnávali tri pracovníčky, ktoré sa starali o zabezpečenie chodu komunitného centra ŽIRAFA, vrátane poskytovania sociálnej služby. 

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. 

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 

Celoživotné vzdelávanie 

 V ponuke celoživotného vzdelávania máme: 

Kurz 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.) a so základmi fundraisingu. 
 

Kurz Byť človekom, to stačí 

Kurz je určený mladým ľuďom a tiež pracovníkom s mládežou. Zameriava sa na sebapoznávanie a tréning sociálnych zručností. Zložený je 

zo siedmich modulov: Sebapoznávanie, Komunikácia, Riešenie konfliktov, Psychohygiena, Tvorba osobných životných plánov, Medziľudské 

vzťahy, Partnerské vzťahy. Tento kurz ponúka podporu záujemcom v ich osobnostnom rozvoji, ako aj pracovníkom, ktorí chcú byť podporou 

v osobnostnom rozvoji pre druhých, s možnosťou využívať materiály kurzu pri skupinovej práci s mladými ľuďmi. 
 

FIE – Feuersteinova metóda inštrumentálneho obohacovania 

Metóda inštrumentálneho obohacovania, ktorej autorom je profesor Feuerstein, poskytuje netradičný pohľad na intelekt a kognitívne 

schopnosti človeka. Profesor Feuerstein zistil a overil, že ide o schopnosť, ktorá je do veľkej miery modifikovateľná prostredím. Deťom 

s poruchami učenia ponúkame možnosť rozvoja ich kognitívneho potenciálu prostredníctvom lekcií sprostredkovaného učenia. V spolupráci 

s pani Mgr. Petrou Dočkalovou sme túto metódu sprostredkovali aj rodinám z Novote, Párnice, Tvrdošína, Trstenej a Zubrohlavy. Taktiež sme 

prostredníctvom vzdelávacieho seminára oboznámili s touto metódou aj záujemcov z radov učiteľov a rodičov detí so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami. Vzhľadom na pozitívne ohlasy plánujeme v týchto aktivitách pokračovať. 



Výročná správa občianskeho združenia PERSONA za rok 2019 
 

 

 
 
 
 

  
 

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.coolschool.sk 
e-mail: office@ozpersona.sk 
O2: +421 (0)948 046 102 

 

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

 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. 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 človeka, na ktorého sa IP vzťahuje; 

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

a k zvýšeniu kvality života; 

- 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 ich rodiny. 

 Poradenstvo organizáciám 

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

fundraisingu a písania projektových zámerov. 
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Komunitná práca s rodinami 
 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. 

 

Montessori pedagogika 
 V roku 2019 absolvovala riaditeľka združenia Mgr. Martina Gymerská systematické vzdelávanie v Montessori pedagogike, 

oblasť kozmickej výchovy pre deti vo veku 6-12 rokov (geografia ZŠ; biológia ZŠ; dejiny ZŠ). Montessori pedagogický koncept sa skladá 

z filozofie rozvoja dieťaťa a z konkrétnych praktických postupov – prezentácií, využívajúcich premyslené pomôcky. Pripravili sme 

nadväzné projekty, aby sme tento vzdelávací koncept mohli šíriť ďalej k ostatným záujemcom. 

 

Spolupráca s partnerskými organizáciami 
 Počas roku 2019 sme spolupracovali s viacerými partnerskými organizáciami na projektoch orientovaných na rozvoj 

podmienok pre etablovanie školskej sociálnej práce a šírenie osobnostno-sociálnej výchovy do škôl a na aktivitách, ktoré podporujú deti 

a mladých ľudí so zdravotným postihnutím a ich rodiny. Konkrétne sa jedná o tieto organizácie a inštitúcie: Slovenská komora 

sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce, Nadácia Pontis, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Nadácia Krajina harmónie, 

eRko Tvrdošín, Slovenský skauting (Trstená), Združenie Downovho syndrómu na Orave, Mesto Tvrdošín, ÚPSVaR v Námestove. 
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REALIZOVANÉ PROJEKTY 
 V roku 2019 sme úspešne zrealizovali nasledujúce projekty: 

Názov projektu: „Učenie pre život“ 

Cieľom projektu bolo podporiť a zatraktívniť prípravu na vyučovanie detí v Komunitnom centre ŽIRAFA a realizovanie 

preventívnych aktivít z oblasti bezpečnosti na cestách. Vďaka podpore zo zamestnaneckého programu Nadácie Volkswagen Slovakia 

sme zakúpili interaktívnu tabuľu, ktorá uľahčí a osvieži našu prácu s deťmi a klientmi komunitného centra. Na realizácii projektu sa 

spolupodieľali zamestnanci komunitného centra (od mája do júna 2019), dobrovoľníci (od júla do decembra 2019), ako aj zamestnanec 

firmy Volkswagen Slovakia, pán Ľubomír Chorvát (počas decembra 2019). Veríme, že zakúpená interaktívna tabuľa podporí rozvoj IKT 

zručností u detí a klientov nášho komunitného centra v najbližších rokoch. Nadácii Volkswagen Slovakia ďakujeme za podporu. 
 

Názov projektu: „Cudzie jazyky pre najmenších“ 

V spolupráci s Materskou školou, v ktorej sídli naše Komunitné centrum ŽIRAFA, sme počas celého školského roka učili škôlkarov 

cudzie jazyky. Deti veľa spievali, tancovali, hrali sa a samozrejme sa aj veľa naučili. Rodičom a vedeniu škôlky za spoluprácu ďakujeme. 
 

Názov projektu: „Jarná a jesenná zbierka šatstva a potrieb“ 

Na jar a v jeseni sme sa zapojili do celoslovenskej zbierky šatstva a potrieb pre neziskové organizácie, ktorú organizuje Nadácia 

Pontis v rámci skupiny Firmy komunite. Firmy z tohto zoskupenia zapájajú svojich zamestnancov do zbierky šatstva a potrieb 

pre vybrané organizácie. Pre nás zbierali zamestnanci firmy Philip Morris Slovakia s.r.o, a Stentors advokátska kancelária s.r.o. 

Vyzbierané veci pre našu organizáciu putovali do rodín z našej komunity. Všetkým zúčastneným ďakujeme za pomoc. 
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Názov národného projektu: „Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni“ 

Od júla 2016 do júna 2019 sme boli zapojení do národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie 

na komunitnej úrovni (ITMS2014+: 312041A136). Vďaka získanej podpore sme zamestnali tri pracovníčky komunitného centra ŽIRAFA 

a získali sme registráciu poskytovateľa sociálnej služby – Komunitné centrum. 

Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci 

Operačného programu Ľudské zdroje na základe výzvy Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky. 

Komunitné centrum ŽIRAFA má sídlo v Tvrdošíne, Medvedzie 138 a pre klientov ponúka nasledujúce služby: sociálne poradenstvo 

základné a špecializované, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské 

vyučovanie, preventívna a záujmová činnosť, komunitná práca a komunitná rehabilitácia. 
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Názov projektu: „Etablovanie sociálnej práce v školských zariadeniach a zavádzanie programov osobnostno-sociálnej 

výchovy do škôl“ 

Od júla 2018 realizujeme projekt Etablovanie sociálnej práce v školských zariadeniach a zavádzanie programov osobnostno-

sociálnej výchovy do škôl. Projekt sa zameriava na dve oblasti, ktoré prispievajú k prevencii a eliminácii negatívnych sociálno-patologických 

javov a rizikového správania u mladých ľudí. 

1. línia plánovaných aktivít projektu je zameraná na vytvorenie podmienok pre etablovanie školskej sociálnej práce. Hlavnými 

výstupmi projektu sú vytvorené koncepčné, analytické a metodické materiály: 

 Podkladový materiál k riešeniu problematiky výkonu sociálnej práce v školách a školských zariadeniach; 

 Štandardy sociálnej práce v školských zariadeniach; 

 Podklady pre celoživotné vzdelávanie sociálnych pracovníkov v školstve; 

 Legislatívne návrhy, ktoré budú podporovať etablovanie sociálnej práce v školských zariadeniach. 

2. línia plánovaných aktivít projektu je zameraná na vytvorenie podmienok pre zavádzanie osobnostno-sociálnej výchovy (OSV) 

do škôl, čo zahŕňa vytvorenie atraktívnych vzdelávacích materiálov k zavedeniu 7 tém OSV do škôl – Sebapoznávanie, Efektívna 

komunikácia, Riešenie konfliktov, Psychohygiena, Životné ciele, Medziľudské vzťahy, Partnerské vzťahy. 

Neformálnym partnerom projektu je Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce. 

Realizácia projektu je možná vďaka finančnej podpore EÚ z Európskeho sociálneho fondu, prostredníctvom operačného programu 

Efektívna verejná správa. Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu. 
 

Výstupy projektu sú voľne dostupné na web stránke projektu 

 



Výročná správa občianskeho združenia PERSONA za rok 2019 
 

 

 
 
 
 

  
 

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.coolschool.sk 
e-mail: office@ozpersona.sk 
O2: +421 (0)948 046 102 

 

Vážime si pomoc všetkých, ktorí podporili aktivity nášho občianskeho združenia PERSONA v roku 2019 

dobrovoľnou prácou, finančnými a nefinančnými darmi. 

ĎAKUJEME    
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SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ 

občianskeho združenia PERSONA v roku 2019 
 

SÚVAHA v €  
  

 

Aktíva - majetok 
 

2019 / € 2018 / € 

Majetok spolu Dlhodobý nehmotný majetok   

 
Dlhodobý hmotný majetok 1710  

 
Finančné investície   

Obežný majetok Zásoby   

 
Dlhodobé pohľadávky 500  

 
Krátkodobé pohľadávky 24 329 90 854 

 
Finančný majetok 11 531 4 522 

 
Náklady budúcich aktivít   

Aktíva celkom 
 

38 070 95 376 

  
  

Pasíva - zdroje 
 

  

Vlastné zdroje Fondy   

 
Výsledok hospodárenia + nevysporiadaný HV min. rokov 5 435 -11 654 

Cudzie zdroje Dlhodobé záväzky   

 
Krátkodobé záväzky + záväzky zo soc.fondu 8 030 16 176 

 Krátkodobé rezervy 276  

 
Záväzky z obchodného styku   

 
Ostatné záväzky   

Časové rozlíšenie Výnosy budúcich období 24 329 90 854 

Pasíva celkom 
 

38 070 95 376 
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VÝSLEDOVKA v €  
  

 

Náklady 
 

2019 / € 2018 / € 

 
Materiál 10 760 3 020 

 
Energie   

 
Opravy a údržba   

 
Cestovné  162 223 

 
Reprezentačné  29 

 
Služby 4 691 4 784 

 
Mzdy 45 274 40 203 

 
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 15 131 13 374 

 
Zákonné sociálne náklady 1 652 2 202 

 Ostatné dane a poplatky   

 
Manká a škody  27 

 
Iné ostatné náklady 67 83 

 Odpisy DHM a NM   

 
Poskytnuté príspevky iným UJ   

Náklady celkom 
 

77 737 63 946 

  
  

  
 

  

Výnosy Tržby z predaja služieb 200  

 
Úroky   

 
Iné ostatné výnosy   

 
Výnosy z krátkodobého finančného majetku   

 
Prijaté príspevky od iných organizácií 2000 3 000 

 
Prijaté príspevky od fyzických osôb   

 
Prijaté členské príspevky   

 
Dotácie na prevádzku 92 625 58 287 

Výnosy celkom  94 825 61 287 

Výsledok hospodárenia 17 088 -2 659 

 
Vypracovala: Mgr. Martina Gymerská, Ing. Stanislava Dräxlerová
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