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I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE  

Občianske združenie IBA SPOLU pri Centre sociálnych služieb EDEN vzniklo v marci 2017. 

Je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie občanov pôsobiace na území Slovenskej 

republiky. Združenie je nezisková organizácia ľudí, ktorej cieľom je všeobecná podpora 

činností a opatrení zameraných na pomoc osobám, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej 

situácii z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu. 

Vyvíjanie aktivít a podpora spoločensko – kultúrnych akcií pre zdravotne postihnutých, ako aj 

rekreačných a športových činností. Snahou združenia je zviditeľnenie týchto ľudí, ich života 

a integrácia do spoločnosti. Združenie podporuje vzdelávanie ľudí pracujúcich so zdravotne 

postihnutými. Rozvíja svoje aktivity tiež informačnou a publikačnou činnosťou. 

Poslaním občianskeho združenia IBA SPOLU je dosiahnutie plného uplatnenia princípov 

sociálnej spravodlivosti a humanizmu. 

Zakladajúcimi členmi združenia sú Mgr. Tatiana Marušiaková, PhDr. Zuzana Ševčíková a Ing. 

Katarína Piklová, ktorí boli zároveň zvolení za Radu združenia. 

Predsedom a štatutárnym zástupcom OZ IBA SPOLU je Mgr.Tatiana Marušiaková. 

Do združenia neskôr pribudlo viacero členov z radu zamestnancov ako aj klientov CSS EDEN. 

Členskú základňu tvorí k dnešnému dňu 12 členov. Rada zvoláva zhromaždenie ostatných 

členov združenia minimálne dvakrát do roka.  

Od svojho vzniku uskutočnilo OZ IBA SPOLU viacero aktivít smerujúcich k napĺňaniu jeho 

cieľov. Boli vypracované projekty zamerané na úpravu a využitie získanej telocvične 

a pozemku k nej prislúchajúcej – či už formou vybudovania záhrady s prvkami Snoezelen 

terapie, respektíve jej doplnenie o Fitpark slúžiaci k zachovávaniu a zlepšovaniu fyzických 

schopností klientov. Rovnako tak naša iniciatíva smerovala k zaisteniu príležitostí na upevnenie 

pracovných a sebaobslužných schopností klientov, ako aj naplnenie ich túžob formou 

Darovaných Vianoc. 

 

 

 

 



II. NAJVÝZNAMNEJŠIE AKTIVITY V ROKU 2018 

Občianske Združenie aktívne podporovalo činnosť a aktivity klientov CSS EDEN nielen 

finančne, ale aj ľudskými zdrojmi.  

 

DEŇ ZEME 

Počet zúčastnených: 57 

Počet členov OZ: 6 

Do akcie Deň Zeme v apríli 2018 sa zapojili viacerí členovia OZ a financovali sme občerstvenie 

pre jej účastníkov. Pri tejto akcii sa podarilo vyčistiť historickú časť mesta Liptovský Hrádok 

– Lipovú alej.  

 

 

 

 

 

 

 



ŠPORTOVÉ HRY ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  

Počet zúčastnených: 8 

Počet členov OZ: 1 

OZ umožnilo finančným príspevkom účasť klientov a sprevádzajúcich zamestnancov na 

športových hrách v Terchovej, ktoré sú očakávanou a obľúbenou aktivitou v živote klientov 

zariadenia sociálnych služieb. Aktívne sa tejto akcie zúčastnil jeden člen OZ. Všetci podporení 

klienti CSS EDEN boli na akcii úspešní a priniesli si viacero medailových umiestnení.  

 



 

POBYT VO VAVRIŠOVE 

Počet zúčastnených: 40 

Počet členov OZ: 3 

V júni sa s finančným prispením OZ uskutočnil pobyt klientov CSS EDEN vo Vavrišove na 

chate Alpine spolu s klientmi ďalších dvoch zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Tak 

sme naplnili ďalší z cieľov OZ a to integrovať a spájať komunity klientov navzájom. 

 

 

 

 

 

 

 



MIKULÁŠSKE BALÍČKY 

Počet zúčastnených: 81 

Počet členov OZ: 12 

Vďaka OZ bola naplnená myšlienka hojnosti a obdarovávania v období adventu – vo forme 

Mikulášskych balíčkov a pohostenia na Vianočných trhoch uskutočnených v priestoroch CSS 

EDEN pre klientov a priateľov zariadenia. Prostredníctvom tohto bola dotvorená atmosféra 

rodinnej pohody. 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE DIELNE 

OZ nákupom materiálneho vybavenia podporuje aj ergoterapeutickú činnosť klientov CSS 

EDEN. V roku 2018 sme sa zamerali najmä na výrobky z dreva, ktoré boli prezentované na 

výstavách organizovaných ŽSK a v rámci stretnutia Rotary klubu.   



III. FINANČNÁ SPRÁVA 

Na začiatku účtovného obdobia 1. 1. 2018 nemalo združenie žiadne zásoby, pohľadávky, 

záväzky a úvery. Majetok občianskeho združenia tvoril finančný majetok v členení: 

- Finančné prostriedky v pokladni 

- Finančné prostriedky na bežnom účte vedenom vo VÚB banke 

 

Počiatočný stav k 1. 1. 2018 

Pokladňa: 145,06 € 

BÚ: 440,90 € 

Spolu: 585,96 € 

 

Konečný stav k 31. 12. 2018 

Pokladňa: 123,32 € 

BÚ: 2.298,50 € 

Spolu: 2.421,82 € 

 

Prehľad príjmov: 

Príjmy občianskeho združenia v roku 2018 

Dary fyzických osôb: 203,- € 

Predaj výrobkov: 143,81 € 

Dotácia Mesta Liptovský Hrádok: 550,- € 

Dary právnických osôb: 2.823,- € 

Príjmy OZ spolu: 3.719,81 € 

 

Prehľad výdavkov:  

Bankové a správne poplatky: 179,12 € 

Účelové výdavky: 1.704,83 € 

Výdavky OZ spolu: 1. 883, 95 € 

 



Aj touto cestou sa chceme poďakovať všetkým darcom a prispievateľom OZ IBA SPOLU, ktorí 

finančnými prostriedkami prispeli k napĺňaniu poslania OZ. Ako súkromné osoby boli darcami 

pre OZ zamestnanci Centra sociálnych služieb EDEN.  

 

Právnické osoby, ktoré pomáhajú napĺňať ciele OZ a ktorým vyslovujeme osobitnú vďaku sú:  

Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o.  

Sklenárstvo K ⁺  K – Kyseľ Zdenko 

Mesto Liptovský Hrádok  

Obec Liptovská Porúbka. 

 

 

 

IV. ZÁMERY NA ROK 2019 

Za krátku dobu svojho pôsobenia získalo OZ IBA SPOLU nielen množstvo kontaktov 

v komunite obyvateľov Liptovského Hrádku a okolia, ktorým nie je osud klientov Centra 

ľahostajný, zároveň došlo k budovaniu jeho mena ako dôveryhodného sprostredkovateľa medzi 

Centrom a verejnosťou, ktorý svojim odborným prístupom pomáha rozvíjať potenciál 

a podporuje integráciu ľudí, ktorí pomoc potrebujú. 

V roku 2019 by sme radi nadviazali na už rozbehnuté aktivity z predchádzajúceho obdobia, 

pokračovali v podpore nadviazaných partnerstiev, avšak prioritnou sa stala oblasť využitia 

získaného pozemku s telocvičňou a vybudovanie oddychového altánku s bezbariérovým 

chodníkom pre imobilných klientov. Kombináciou pripravovaného využitia záhrady, ktorá 

bude doplnená o taktilný chodník, vyvýšené záhony, ovocné kríky a upravené ihrisko, bude 

altánok miestom pre oddych, skupinové sedenia zamerané na kognitívny tréning, snoezelen 

terapiu, canisterapiu, sedenia so psychológom, ako aj klasickú grilovačku a posedenia pri 

hudbe. To všetko vo vonkajšom prirodzenom prostredí. 

 

 

 

 



Vypracovali: 

Mgr. Tatiana Marušiaková 

Ing. Katarína Piklová 

PhDr. Zuzana Ševčíková 

 

 

 

 

V Liptovskom Hrádku, dňa 23.01.2019 


