Výročná správa občianskeho združenia STROM za rok 2019

Názov:

Občianske združenie STROM pri Domove sociálnych služieb

Adresa:

Stromová 35, 917 02 Trnava

Telefón:

033/55 37 173

Rezort:

Ministerstvo vnútra SR

Predsedníctvo:

Mgr. Jozef Jobek, predseda, štatutárny zástupca OZ
Iveta Šimončičová, podpredseda
Mgr. Veronika Krajčovičová, hospodár
Júlia Žáková, predseda revíznej komisie
Jozef Labuda, člen revíznej komisie

Ciele a úlohy občianskeho združenia:
➢ cieľom OZ je podporovať pozitívny rozvoj a integráciu klientov DSS,
➢ financovanie a organizovanie rekreačných pobytov pre klientov DSS,
➢ organizovanie, zabezpečenie a spolupráca pri organizovaní kultúrnych, spoločenských
a športových podujatí pre ľudí s postihnutím,
➢ organizovanie integračných podujatí
➢ zabezpečenie pomôcok pre pomocné terapeutické metódy ( nákup kníh, CD, DVD,
hudobné nástroje a pod.), pomôcky a materiál do dielní na rozvoj pracovných
zručností, športové potreby,
➢ pomáhať pri integrácii hendikepovaných občanov do spoločnosti.

Činnosti, aktivity, podujatia organizované OZ STROM v roku 2019:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

fašiangová zábava,
týždenný rekreačný pobyt klientov DSS v Liptovskom Jáne,
integračné podujatie: Slávenie letného slnovratu, Svätojánska noc,
Cesta za vierou – pútnicky zájazd klientiek do Talianska,
rekreačný pobyt klientov DSS na Duchonke,
3.ročník podujatia – Ples Stromovákov,
otvorenie knižnice a čitateľského kútika v priestoroch DSS,
integračné podujatie – Zahájenie Adventu,
oslavy menín, narodenín klientov DSS,
návšteva podujatí: Májový kvet, Tradičný trnavský jarmok, vianočné trhy v Trnave,
finančne zabezpečovalo občerstvenie klientov počas vychádzok – zmrzlina, malinovky
OZ STROM zakúpilo pre klientov DSS športové potreby, pomôcky do dielní na
rozvoj pracovných zručností, spoločenské hry (puzzle, karty, hry), skladačky na rozvoj
jemnej motoriky,

➢ spolufinancovalo zakúpenie notebookov a tabletov pre klientov (rozvoj kognitívnych
schopností),
➢ zabezpečovalo občerstvenie pri hudobných posedeniach, opekačkách pre klientov.

Hospodárenie OZ STROM za rok 2019:
Počiatočný stav BÚ k 1.1.2020
Pokladňa

7 349,92 €
890,49 €

Príjem 2% z daní

5 028,65 €

PCA Slovakia

1 667,00 € charitatívny dar

NJK a Nadácia SPP

2 000,00 €(notebooky, tablety)

Dotácia TTSK, výzva č. 2/2019

1 607,00 €

Mesto Trnava

112,00 € mikulášske balíčky pre
obyvateľov mesta Trnava

Výdavky OZ tvorili:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

rekreačný pobyt klientov v Liptovskom Jáne + doprava – 4 464 €
ples Stromovákov – 2 217,20 €(faktúra)
rekreačný pobyt klientov na Duchonke + doprava – 1 743,20 €
podujatie Zahájenie Adventu – 157,47 €
podujatie Svätojánska noc – 127,00 €
spoluúčasť na financovaní – zakúpenie notebookov a tabletov pre klientov,
organizácia a zabezpečenie fašiangovej zábavy,
zakúpenie mikulášskych balíčkov pre klientov DSS,
1x/mesiac pečenie klientov (nákup ingrediencií),
každý mesiac organizácia a zabezpečenie osláv klientov, nákup darčekov na okrúhle
jubileum klientov,
tombola, zákusky, ovocie, kvety na podujatie – Ples Stromovákov
financovanie občerstvenia na vychádzkach klientov,
nákup materiálu a pomôcok do dielní na rozvoj pracovných zručností,
nákup dekoračného materiálu do interiéru a exteriéru zariadenia,
nákup športových potrieb,
nákup spoločenských hier,
poplatky banke.

Konečný stav BÚ k 31.12.2019
Pokladňa

2 902,01 €
350,46 €

