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1. Úvod
O nás

Naše združenie je registrované na Ministerstve vnútra a svoju činnosť začalo 5.5.2011.
Hlavnou prioritou združenie roku 2012 bolo zohnať vhodné priestory pre našu kanceláriu, zariadiť a
upraviť ju tak, aby sme mohli fungovať. Vypracovali sme projekt na dotáciu od ÚPSV a R a zriadili
chránené pracovisko pre dvoch zamestnancov.
Od júla 2012 nám bol pridelený štatút chráneného pracoviska, kde zamestnávame dve osoby
s ťažkým telesným postihnutím.



Sociálny pracovník
Administratívny pracovník

Činnosť OZ je zameraná na pomoc osobám s telesným handicapom, bez rozdielu veku, ktorí majú
chuť niečo robiť a sú aktívni zapájať sa do našich projektov. Pripravujeme pre nich vzdelávacie,
kultúrno-spoločenské a relaxačné akcie. Orientujeme sa aj na poskytovanie sociálnych služieb v rámci
bezplatného sociálneho poradenstva .
2. Činnosť občianskeho združenia v roku 2017
Sociálne poradenstvo

Od januára 2017 do decembra 2017 nás oslovilo či už osobne alebo telefonický alebo emailom cca
145 klientov, ktorým sme poradili a zdarma poskytli základne sociálne poradenstvo. Najčastejšie
otázky sa týkali usmernenia klientov, postupy pri vybavovaní rôznych žiadostí , napr. vybavovanie
kompenzačných príspevkov a kompetencií jednotlivých úradov verejnej správy.
Pre našich členov máme k dispozícii aj databázu osobných asistentov, ktorí sa v priebehu roka o túto
prácu uchádzali v našom združení.
Relaxačné a vzdelávacie aktivity

Predlžený víkendový pobyt na chate Auróra v Smižanoch v mesiaci jún 2017
Ako každý rok, tak aj v tomto roku sme si dopriali relax v prírode a tým je naša obľúbená chata
Auróra. Vypnúť od každodenných starostí a pracovných povinností so svojimi priateľmi je ten najlepší
relax.
Poznávací pobyt v Poľsku v meste Poznaň v dňoch od 5-10.7.2017 (hotel Topaz). V tom čase sa
tam konal aj boccia turnaj „BISFed 2017 Poznaň Regional Open, ktorého sa zúčastnili aj slovenskí
boccisti, ktorých sme prišli povzbudiť. Mesto Poznaň, ma krásnu históriu, veľa pamiatok, veľké
parky a veľa zaujímavých miest, ktoré sa oplatí vidieť.

Foto kurz v Piešťanoch v hoteli MAJ.
Naše občianske združenie M.A.J. zrealizovalo v dňoch 17.- 21.9 .2017 pre amatérskych záujemcov
fotografovania „Fotografický kurz“. Akcia sa uskutočnila v Piešťanoch, v bezbariérovom hoteli MAJ.
Cieľom projektu bolo umožniť hendikepovaným ľuďom so záujmom o fotografovanie získať hlbšie
teoretické ako aj praktické poznatky o práci s fotoaparátom. Základom boli hlavne praktické ukážky
fotenia v exteriéri a interiéri.
Cieľovou skupinou projektu boli hendikepovaní záujemcovia s ťažkým zdravotným postihnutím.
Kurzu sa nás zúčastnilo 14.
Športové aktivity

Naši klasifikovaní hráči hry Boccia sa pravidelne zúčastňujú turnajov, ktoré každoročne organizujú
športové kluby na Slovensku. Každý hráč, ktorý je odborným športovým lekárom klasifikovaný
a zaradený do niektorej zo štyroch skupín podľa miery postihnutia. ( skupiny BC1, BC2 ,BC3 a BC4),
môže potom reprezentovať svoj klub na turnajoch doma, ale i v zahraničí . Členovia a priatelia
združenia so zdravotným postihnutím, ktorých tento šport baví a sú radi v pohybe a tým prispievajú
k zdravšiemu životnému štýlu. Táto hra ma svoju obľubu nielen medzi klasifikovanými hráčmi, ale
radi si ju zahrajú aj ostatní naši členovia a priatelia združenia.
Na to, aby z nás boli kvalitní a úspešní hráči, hodní reprezentácie, musíme na sebe tvrdo pracovať
a pravidelne trénovať. Sme radi, že aj na východnom Slovensku máme športový klub a to v Prešove,
ktorý založilo občianske združenie ZOM Prešov. Oficiálny dátum vzniku klubu je september 2013 a je
ako prvý na východnom Slovensku. Od tohto dátumu aj naše OZ M.A.J. participuje na spolupráci
s týmto klubom v oblasti športovej aj organizačnej.
Účasť na kultúrnych, športových a vzdelávacích akciách partnerských organizácií

Už dlhé roky úzko spolupracujeme s Občianskym združením ZOM Prešov a radi podáme pomocnú
ruku pri organizovaní rôznych akcií a podujatí . Aj v tomto roku sme sa zúčastnili na niektorých z ich
akcií.
 13.03.2017 - Vernisáž a výstava kresleného humoru


20 – 21.05.2017 – Tretie ligové kolo Boccia turnaju v priestoroch Telocvične Súkromnej
základnej školy DSA na Mukačevskej ulici v Prešove. Turnaja sa zúčastnili všetky štyri
kategórie boccistov z celého Slovenská.



10 – 13.06.2017 - Majstrovstva Slovenska a medzinárodný turnaj jednotlivcov v boccii, ktoré
sa konali v športovej hale hotela Alexandra v Liptovskom Jane – Boccia Tatra Cup
13.06-18.06.2017 Rekondičný pobyt Hoteli Alexandra v Liptovskom Jáne.




28.7 do 31.7.2017 - Športové hry mládeže s telesným postihnutím v hoteli Chemes na
Zemplínskej Šírave.



16.08.2017 – V priestoroch ZOM Prešov na Masarykovej ul. V Prešove sme sa zúčastnili
stretnutia s Mgr. Tiborom Köbölom, členom Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím
„poradného orgánu Vlády SR“ na tému pripravovaných zákonov.



17.08.2017 – Otvorený integračný turnaj jednotlivcov v boccii v priestoroch PKO Prešov.



11.11.2017 - Boccia Masters , turnaj v Šamoríne v Mestskej športovej hale Samaria, ktorý
zorganizoval športový klub Altius.

Ďalšie aktivity



26.04.2017 o 15:00hod sa konala Výročná členská schôdza v priestoroch Kasárne
Kultúrpark na Kukučínovej 2 v Košiciach. Členovia združenia schválili Správu o činnosti,
správu o hospodárení za rok 2016 a plán činností pre rok 2017. Predsedom OZ M.A.J. bola
schválená Anna Mihová a podpredsedom Markus Kovér.



27.11.2017 sa v Košiciach, v hoteli Yasmin uskutočnila konferencia na tému „Osobná
asistencia . Organizátorom a odborným garantom bol Detský klub zdravotne postihnutých detí
a mládeže v Košiciach. Za naše občianske združenie sa na tejto konferencii zúčastnil náš
sociálny poradca Mgr. Markus Kovér.

3. Prehľad o daroch a príspevkoch
V roku 2017 boli Občianskemu združeniu poskytnuté dary a príspevky:
Príspevky z ÚPSVaR Košice

............................................................ 11 887,22 Eur

Prijaté granty ......................................................................................

1 550,00 Eur

Príspevky z podielu zaplatenej dane

.................................................

1 003,42 Eur

Dary ..................................................................................................

685,00 Eur

Členské príspevky ............................................................................

70,00 Eur

4. Správa o hospodárení
V roku 2017 hospodárilo Občianske združenie M.A.J. s finančnými prostriedkami v štruktúre:
Príjmy z hlavnej činnosti:
Dotácie

......................................................................................

11 887,22 Eur

Účastnícke poplatky ...................................................................

1 680,00 Eur

Prijaté granty .............................................................................

1 550,00 Eur

Príspevky z podielu zaplatenej dane

.........................................

1 003,42 Eur

Pôžičky ......................................................................................

980,00 Eur

Dary

..........................................................................................

685,00 Eur

Členské príspevky ......................................................................

70,00 Eur

Preplatok z RZZP za 2016 .........................................................

12,86 Eur

Príjmy spolu

17 868,50 Eur

Výdavky z hlavnej činnosti:
Mzdy zamestnancov .....................................................................

9 050,55 Eur

Odvody SP a ZP

3 885,72 Eur

.........................................................................

Výdavky na realizáciu projektov ...............................................

2 191,50 Eur

Nájom priestorov, energie

.........................................................

1 615,89 Eur

.........................................................................

980,00 Eur

Vrátené pôžičky

Daň zo závislej činnosti

...............................................................

329,25 Eur

..................................................................................

158,76 Eur

Poplatky, poštovné

..............................................................................

68,11 Eur

Bankové poplatky

...............................................................................

89,00 Eur

.................................................................................

52,71 Eur

Nákup kancelárskych potrieb .............................................................

31,00 Eur

Výdavky spolu

18 452,49 Eur

Telefón, internet

Ostatné poplatky

Hospodársky výsledok za rok 2017:
Príjmy z hlavnej činnosti

......................................................................

17 868,50 Eur

Výdavky z hlavnej činnosti ......................................................................

18 452,49 Eur

HV z hlavnej činnosti ..............................................................................

– 583,99 Eur

Vyhotovil: Mgr. Markus Kövér

Dňa: 20.3.2018

Partneri a podporovatelia
OZ ZOM Prešov
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Nadácia HB REAVIS Bratislava
Mesto Košice, Primátor MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
Členovia a priatelia združenia

1. Záver
K 31.12.2017 naše združenie eviduje 33 členov.
Naša správa z výročnej schôdze bude k nahliadnutiu v kancelárskych priestoroch OZ M.A.J. na
Strojárenskej 13 a na webovej stránke združenia.

V Košiciach

Spracovali:

dňa 20.03.2018

Anna Mihová
Mgr. Markus Kovér

