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1) ÚVOD  

       Charakteristika  združenia  

       Názov :   Občianske združenie EMÓCIA 

       Adresa :  Republiky 1045/22, 010 01  ŽILINA 

       Tel. kontakt : +421905585406 

        Mail. kontakt : veselovskak@zoznam.sk 

        Web :                www.cssharmonia.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.  

http://harmonia.dsszsk.sk/
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V roku 2019 sme financie z OZ použili na nasledujúce účely: pre prijímateľov a zamestnancov 

zariadenia Harmónia Žilina. 

- Počas celého roka sme zabezpečovali v spolupráci s Mgr. Martinou Michálkovou 

canisterapiu pre obyvateľov Harmónie – špeciálna terapia so psami na rozveselenie 

ducha a mysle a rozvoj motoriky 

- Oslávili sme MDŽ s obyvateľkami Harmónie 

- Dňa 25.10.2019 ku mesiacu Úcty k starším vystúpila folklórna skupina Malá Belianka 

- Zorganizovali sme Mikuláša pre obyvateľov Harmónia 

- Zorganizovalo sa Vianočné posedenie pre klientov a zamestnancov Harmónie 

 

3) Finančné hospodárenie združenia  

Príjmová časť rozpočtu  

Názov položky Suma   Eur 

Zostatok finančných prostriedkov na bank. účte  530,22 

Zostatok finančných prostriedkov v pokladni 87,74 

2% z daní  1017,65 

Kreditný úrok z bankového účtu   0,00 

 

Spolu  1635,61 

   

Komentár k príjmovej časti :  

Príjmy občianskeho združenia v roku 2019 z 2% daní z finančného riaditeľstva SR 

V roku 2019 boli finančné prostriedky použité : 

Výdavková časť rozpočtu  

Názov položky Suma   Eur 

Poplatok banke za vedenie účtu, poplatok za výber 64,80 

Canisterapie 2 krát január 2019 72,00 

Canisterapie 4 krát február marec 2019 144,00 

Canisterapia apríl 2019 36,00 

Oslava MDŽ 112,08 
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Canisterapia jún 2019 36,00 

Canisterapia júl 2019 36,00 

Canisterapia august 2019 36,00 

Canisterapia október 2019 36,00 

Canisterapia november 2019 36,00 

Vystúpenie Malá Belianka 25.10.2019, evidencia OZ, 

Zapožičanie kostýmu Mikuláš 

235,05 

Mikulášske balíčky, Vianočná kapustnica posedenie 311,97 

 

Spolu  1155,90 

 

Zostatok financií  :  
Zostatok finančných prostriedkov na bankovom účte k 31.12.2019  =391,97 Eur 
Zostatok finančných prostriedkov v pokladni k 31.12.2019  = 87,74 Eur  
 
Žilina 26.06.2020 

 


