Výročná správa občianskeho združenia HUMÁNUM za rok 2020

Názov:
Občianske združenie ,, Humánum“
Oficiálna skratka názvu:
OZH
Sídlo občianskeho združenia:
Hlavná 1, 919 26 Zavar
Pôsobnosť občianskeho združenia:Slovenská republika
Štatutárni zástupcovia:
Bc. Marta Hrabinová, predseda
Mária Pavlíková, podpredseda
Členovia:

Jana Purgyová
Kvetoslava Šimanská
Chovancová Ivana

Cieľ:
Hlavným cieľom je pomoc ľuďom so ZP pri riešení ich sociálnych, psychických,
spoločenských záujmov na princípoch humanizmu a demokracie, presadzovanie ich práv
a potrieb, obhajovanie záujmov, ktoré vedú k ich sebarealizácií.
Úlohy:
- Vypracováva projekty na riešenie problémových otázok občanov ZP, spolupracuje so
štátnou správou
- Získava personálne, materiálne a finančné zdroje na činnosť a plnenie úloh OZ
- Poskytuje sociálne poradenstvo v súlade s príslušným zákonom, rozširuje služby pre
ZP na základe ich potrieb a požiadaviek
- Organizuje kultúrno- spoločenské aktivity
- Organizuje rehabilitačné pobyty, poznávacie zájazdy, rekreačné pobyty pre klientov
DSS
- Zabezpečuje pomôcky pre pracovnú terapiu, kultúrnu činnosť, pomôcky pre
rehabilitáciu, športové potreby
- V roku 2019 bola zabezpečená registrácia OZ Humánum u notára pre osvedčenie
vyhlásenia o splnení podmienok pre zápis do registra určených právnických osôb, aby
mohlo OZ žiadať právnické aj fyzické osoby o 2% z dane príjmov.
Činnosť:
- Boli vypracované projekty na realizáciu podľa aktivít a výziev TTSK a kúpeľnoregeneračný terapeutický pobyt pre prijímateľov soc. služby, ktorí žijú v DSS
- OZ Humánum zabezpečilo 5 dňový pobyt pre klientov – Dobrá Voda
- OZ Humánum organizovalo pre prijímateľov soc. služby žijúcich v DSS výlety do
prírody
- Finančne zabezpečovalo občerstvenie pre klientov - mikulášske posedenie,
Silvestrovské posedenie
- Odmeny pre klientov

Hospodárenie OZ Humánum za rok 2020
Počiatočný stav BÚ k 1.1. 2020
Pokladňa
Príjem 2% z daní

4031,40 eur
94,48eur
3065,46 eur

Konečný stav k 31.12.2020 BÚ v banke 2279,22eur
Pokladňa
2,20 eur
Výdavky OZ Humánum tvorili:
-

rekreačné pobyty pre klientov, doprava
občerstvenie - posedenia pre klientov
odmeny klientov
poplatky za bežný účet v banke

Ciele na rok 2020
- OZ Humánum vypracuje projekty podľa výziev TTSK
- Zorganizuje rekondičné- regeneračné pobyty pre prijímateľov soc. služby, ktorí žijú
v DSS
- Zabezpečí realizáciu schválených projektov
- Zabezpečí posedenia s klientmi pri ,, opekačkách“.,ľudové tradície, Mikuláš atď.
- Zabezpečí pre členov OZ Humánum kultúrne podujatie a regeneračný pobyt
Vyššie uvedené aktivity budú závisieť od výšky získaných finančných prostriedkov,
príjmov 2% dane z príjmov fyzických a právnických osôb a z darov.

Vzhľadom na pandemickú situáciu spôsobenú ochorením Covid 19 a nariadeniami
vlády, OZ Humánum nemohlo pre klientov a zamestnancov organizovať výlety,
návštevy kúpalísk a iné aktivity mimo zariadenia, v takej miere ako po minulé roky.
Aktivity sa organizovali v obmedzenom režime a za prísnych hygienickoepidemiologických opatrení v zariadení DSS.

V Zavare

16.2.2021

