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1) ÚVOD  

       Charakteristika  združenia  

       Názov :   Občianske združenie EMÓCIA 

       Adresa :  Republiky 1045/22, 010 01  ŽILINA 

       Tel. kontakt : +421905585406 

        Mail. kontakt : emociaoz@gmail.com  

        Web :                http://harmonia.dsszsk.sk/ 

 

Občianske združenie je dobrovoľné, apolitické, neziskové a odborné združenie fyzických 

osôb, založené za účelom združovania sa prijímateľov sociálnych služieb v zariadení  

HARMÓNIA – zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok, Ul. Republiky 22, 

Žilina 

Poslaním a prvotnou myšlienkou a ideou občianskeho združenia je skvalitnenie života 

seniorov, prepájanie komunity seniorov žijúcich v zariadení sociálnych služieb s verejnosťou, 

dobrovoľníkmi a mládežou žijúcou v okolí Žiliny.  

Chceme podporovať sociálny a kultúrny život seniorov, organizovať tvorivé dielne, klubové 

stretnutia, súťaže a prednášky.  

Chceme združovať príbuzných a priateľov zdravotné postihnutých a v spolupráci so rodinou, 

spoločenskými, mimovládnymi  a vládnymi organizáciami, podnikateľmi,  sponzormi 

a nadáciami so Slovenska i zahraničia a v súčinnosti s obecnými a mestskými úradmi 

skvalitňovať život a životné podmienky a napomáhať  ich integrácii do spoločenského života. 

Za týmto účelom bude združenie :  

 Organizovať kultúrne–spoločenské podujatia a stretnutia  

 Pomáhať pri organizovaní rekreačných zájazdov po Slovensku i zahraničí  

 Pomáhať pri vytváraní podmienok pre ich pracovné a záujmové aktivity  

 Prezentovať výsledky práce v masmédiách a výstavách 

 Podieľať sa na zlepšovaní zdravotných podmienok v spolupráci s ich rodinných 

príslušníkmi   

 

2) Činnosť združenia  

       Občianske združenie EMÓCIA bolo založené 08.01.2010 , aktívne začalo pracovať  až    

       zvolením nového prípravného výboru dňa 30.11.2016.  
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V roku  2017 sme  sa zamerali na našich prijímateľov sociálnej služby a pripravili sme pre nich 

a ich rodinných príslušníkov akciu – športový deň. Vycestovanie z bežného denného 

prostredia do prírodného amfiteátru bolo spestrením každodenného života v zariadení. 

Kultúrny program zaujal všetkých, vystúpila ľudová hudba Muzika spod Sokolia, deti ZŠ Turie 

a mládež z Diagnostického centra v Lietavskej Lúčke. 

Ďalšou akciou bolo - Domov domovu – športový zážitok a zápolenie prispôsobené veku 

prijímateľov sociálnej služby. 

Na Mikuláša a Vianoce 2017 sme zakúpili darčeky pre našich  starkých, Mikuláš im odovzdal 

balíčky.  

 

3) Finančné hospodárenie združenia  

Príjmová časť rozpočtu  

Názov položky Suma   Eur 

Zostatok finančných prostriedkov na bank. účte  146,73 

Dary  150,00 

2% z daní  1 329,03 

Kreditný úrok z bankového účtu   0,04 

 

Spolu  1625,80 

   

Komentár k príjmovej časti :  

Príjmy občianskeho združenia v roku 2017 boli  z darov rodinných príslušníkov prijímateľov 

sociálnych služieb v zariadení v sume 150,00 Eur, a z Finančnej správy príjem 2% dane 

v celkovej sume 1 329,03 Eur .  
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V roku 2017 boli finančné prostriedky použité : 

Výdavková časť rozpočtu  

Názov položky Suma   Eur 

Poplatok banke za vedenie účtu  .  58,80 

Spracovanie  účtovej   závierky  20,00 

Športový deň  127,76 

Domov domovu 74,95 

Mikuláš, Vianoce  270,76 

Notársky poplatok pre 2% 54,55 

 

Spolu  606,82 

 

Zostatok financií  :  

Zostatok finančných prostriedkov na bankovom účte  =  1 016,74 Eur 

Zostatok finančných prostriedkov v pokladni  =  2,24 Eur  

 

Žilina, 25.6.2018 

 

 


