Výročná správa ZOM Prešov za rok 2017

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:
Názov:
Právna forma:
Adresa:
IČO:
DIČ:
Registrácia:
Tel./Fax:
E-mail:
Web:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC:
Štatutárny zástupca:

ZOM Prešov
občianske združenie (podľa Zák. 83/1990 Zb.)
Karpatská 18, 080 01 Prešov, SLOVAKIA
377 866 87
202 155 1994
Ministerstvo vnútra SR VVS/1–900/90–16 225
++ 421 51 770 14 99
zompresov@zompresov.sk
www.zompresov.sk
Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
SK1809000000000096288378
GIBASKBX
Boris Klohna – predseda

2. POPIS ORGANIZÁCIE:
ZOM Prešov je dobrovoľné, mimovládne, neziskové, občianske združenie, ktoré má štatút
chránenej dielne. Založili ho dňa 31. januára v roku 2000 samotní členovia komunity.
Riadia a pracujú v ňom samotní s ťažkým zdravotným postihnutím. Ku koncu roka 2017
malo združenie 370 riadne registrovaných členov.
Cieľom združenia je dosahovanie rovnakých príležitostí pri vzdelávaní, zamestnávaní,
bývaní, doprave a všetkých ostatných súčastiach bežného života pre cieľovú skupinu, ľudí
s ťažkým dravotným postihnutím.
Činnosť tvorí poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva, bezbariérová
preprava, pomoc pri hľadaní osobného asistenta, podpora zamestnávania, výtvarného
a umeleckého talentu v Galérii Abilympiáda, publikačné aktivity, organizovanie kultúrnospoločenských akcií, vytváraníe podmienok pre šport, zastupovanie záujmov cieľovej
skupiny pri legislatívnych iniciatívach a iné.
Všetky aktivity organizácie smerujú hlavne k podpore samostatného, nezávislého života a
vytváraniu bezbariérového životného prostredia (Indipendent living & Design for all).

3. VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA:
Výročná členská schôdza ZOM Prešov je najvyšším rozhodovacím orgánom združenia
a zvoláva sa minimálne jedenkrát ročne. V roku 2017 sa konala v piatok 30.6. vo
vlastných priestoroch združenia (Galérii Abilympiáda) na Masarykovej ul. č. 20 v Prešove.
Členovia združenia schválili Správu o činnosti ZOM Prešov za rok 2016, Správu
o hospodárení ZOM Prešov za rok 2016, Plán činnosti ZOM Prešov pre rok 2017
a ustanovili Štatutárne orgány ZOM Prešov na ďalšie obdobie. Predsedom a štatutárnym
zástupcom ZOM Prešov bol zvolený Boris Klohna a za podpredsedu Mgr. Matúš Grega.
Program po schôdzi pokračoval tradičnou akciou „Vernisáž pri grile“, kde sa zúčastnení
členovia, dobrovoľníci, partneri a hostia mohli občerstviť a pohostiť vo vzájomnej
spoločnosti a v prostredí práve vystavených umeleckých diel.

4. SLUŽBY:
ŠPECIALIZOVANÉ SOCIÁLNE PORADENSTVO
V priebehu roka 2017 bolo poskytované špecializované sociálne poradenstvo
ambulantným a terénnym spôsobom. Klientom bol v kancelárii denne k dispozícii sociálny
poradca Mgr. Matúš Grega, ktorý v rámci odborných poradenských činností, vykonával aj
prípravu pre klienta, zisťovanie, vyhľadávanie, administráciu a ostatné potrebné úkony.
Poradenstvo bolo poskytované ambulantnou formou, osobne, telefonicky, písomne,
mailom, terénnou formou, návštevami klientov v domácom prostredí, zisťovaním v teréne,
vybavovaním úradných záležitostí a pod. V rámci činnosti Centra sociálnej prevencie
a poradenstva bol k dispozícii okrem sociálneho poradcu, aj administratívny pracovník.
Za toto obdobie sme poskytli špecializované sociálne poradenstvo pre 151 dlhodobých
prijímateľov a pre 908 jednorazových prijímateľov. Celkovo bolo poskytnuté poradenstvo
1059 prijímateľom v celkovom rozsahu 2 627 hodín poskytovania špeciálneho sociálneho
poradenstva, vrátane 960 hodín administratívnych prác súvisiacich s vedením evidencie.
PREPRAVNÁ SLUŽBA
Prepravná služba v roku 2017 bola pravidelne poskytovaná 18–tim oprávneným klientom a
najazdených bolo celkovo 11 012 km. Prepravná služba predstavuje adresnú a efektívnu
sociálnu službu, ktorej podstatou je podpora zotrvania klienta v jeho domácom,
prirodzenom prostredí. Významne rieši potreby v oblasti mobility tých klientov, ktorí
nemajú iné možnosti (nepoberajú príspevky na prepravu, ani nie sú vlastníkmi motorových
vozidiel).
Prepravná služba bola využívaná aj na prepravu ostatných ľudí so zdravotným postihnutím
(preprava členov partnerských organizácií, návštev zo zahraničia, preprava účastníkov
rekondično-integračných, športových, kultúrnych a spoločenských podujatí pre mládež
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s ťažkým telesným postihnutím, preprava klientov nášho združenia v rámci poradenstva
a podpory klientovi). Takýmto spôsobom bolo najazdených ďalších 7 396 km.
Klientom bol k dispozícii 9-miestny mikrobus zn. Fiat Ducato, vybavený špeciálnou
nástupnou plošinou, kotviacim systémom, klimatizáciou, nezávislým kúrením, elektrickým
nástupným schodíkom a úchytným madlom. V prípade potreby združenie disponuje ešte
dalšími dvoma upravenými vozidlami zn. Fiat Ducato a Mercedes V.
AGENTÚRA PODPOROVANÉHO ZAMESTNÁVANIA
Činnosť Agentúry podporovaného zamestnávania (APZ) je zameraná na podporu
pracovného uplatnenia ľudí so zdravotným postihnutím. Cieľom je vytipovanie, vyhľadanie
a získanie pracovného miesta pre klienta, alebo jeho samozamestnanie. Najčastejšou
formou je uplatnenie sa na chránenom pracovisku, resp. v chránenej dielni.
V roku 2017 bolo vybavených 45 klientov agentúry (APZ). Tí využili sprostredkovanie
pracovných ponúk, administratívnu pomoc, podporu pri komunikácii so zamestnávateľmi
a pod.. Medzi klientov agentúry patrili, okrem jednotlivcov hľadajúcich si prácu, tiež
zástupcovia a prevádzkovatelia chránených dielní, zamestnávatelia. Tí využívali hlavne
výber vhodných zamestnancov z našej databázy pre svoje prevádzky, sprostredkovanie
svojich pracovných ponúk, ako aj prípadnú predvstupovú diagnostiku pracovných
schopností a zručností záujemcov.
AGENTÚRA OSOBNEJ ASISTENCIE
Agentúra osobnej asistencie (AOA) sa zaoberá vyhľadávaním vhodných osobných
asistentov podľa potrieb a požiadaviek užívateľov. Vytvára a propaguje databázu
záujemcov o vykonávanie a využívanie tejto služby, poskytuje poradenstvo v legislatíve
a potrebnú administratívnu pomoc. Agentúra registrovala k 31.12.2017, po poslednej
aktualizácii, spolu celkovo 134 záujemcov o prácu osobného asistenta a bolo vybavených
40 klientov - užívateľov, ktorým sme poskytli poradenstvo, administratívnu pomoc a
sprostredkovali kontakty.

5. EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY NA JEDNÉHO
PRIJÍMATEĽA SOCIÁLNEJ SLUŽBY:
Špecializované sociálne poradenstvo
Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby v rámci
„Špecializovaného sociálneho poradenstva“ v roku 2017 predstavujú sumu: 20,24 EUR.
(Celkové náklady na službu 21.436,76 € / 1059 prijímateľov).
Prepravná služba
Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby v rámci
„Prepravnej služby“ v roku 2017 predstavujú sumu: 587,17 EUR. Celkové náklady na
službu 10.569,05 € / 18 prijímateľov).
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Sprostredkovanie osobnej asistencie
Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby v rámci
„Sprostredkovania osobnej asistencie“ v roku 2017 predstavujú sumu: 0,00 EUR.

6. ŠPORTOVÝ KLUB ZOM PREŠOV:
Začiatok činnosti športového klubu a jeho registrácia na SZTPŠ sa datuje na september
2013. Cieľom a ambíciou klubu bolo a je napomáhať rozvoju paralympijského športu
„boccia“ hlavne na východnom Slovensku.
Počas celého roka 2017 sme vďaka pokračujúcej spolupráci s PKO Prešov prevádzkovali
tréningové aktivity v priestoroch Kultúrneho zariadenia PKO Šváby na Švábskej ulici
v Prešove. Tréningy sa uskutočnovali pravidelne, každý pondelok a stredu, v čase od 10.00
– 14.00 hod.
Aj vďaka podpore Prešovského samosprávneho kraja v programe „Šport“, v podprograme
„Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovísk a ich vybavenie hnuteľným majetkom
investičného charakter„ ako aj pomocou iných a vlastných zdrojov, sme v závere roka 2017
dobudovali a zrekonštruovali nové priestory vo vlastnom objekte na Masarykovej ul. v
Prešove, v ktorých zriadime „Bocccia Akadémiu – motivačné a tréningové, športové
centrum pre ľudí s ťažkým telesným postihnutím“.
V spolupráci so ZŠ na Prostejovskej ul. v Prešove máme k dispozícii a využívame ďalší
priestor pre pravidelné trénovanie detí a mládeže so zdravotným postihnutím. S podporou
Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov (SZTPŠ) tu už druhý rok funguje tzv.
Centrum športovej činnosti mládeže (CŠČM), kde sa náš klub týmto talentovaným deťom
pravidelne, tréningovo a metodicky venuje.
Všetkým záujemcom o bocciu sme ponúkli jedinečnú a málo opakovateľnú možnosť urobiť
si národnú klasifikáciu. Posudzovacie stretnutie s MUDr. Františkom Pisarčíkom, ktorý má
oprávnenie vykonávať klasifikáciu na národnej úrovni, sa uskutočnilo začiatkom roka
(28.1.) na tréningovom kurte v PKO Šváby a zúčastnilo sa ho okolo 20 záujemcov z Prešova
a okolia. Celkovo sa týmto výrazne zvýšil počet klasifikovaných hráčov športového klubu
ZOM Prešov na 16.
Naši klasifikovaní hráči absolvovali kompletnú ligovú sezónu 2017 kompletne vo všetkých
v kategóriách BC1, BC2, BC3 a BC4. Táto spočívala z ligových turnajov v Bratislave, Žiline,
Prešove, Majstrovstiev Slovenska a Boccia Tatra Cup-u v Liptovskom Jáne a Boccia Masters
v Šamoríne.
Úspešnú súťažnú sezónu 2017 sme ukončili nasledujúcim, celkovým umiestnením našich
hráčov v slovenskom rebríčku: Feketeová Annamária (BC1) – 5. miesto, Vašková Andrea
(BC1) – 8. miesto, Kurilák Rastislav (BC2) – 3. miesto, Breznay Michal (BC2) – 7. miesto,
Kudláčová Kristína (BC2) – 12. miesto, Fekete Adam (BC2) – 15. miesto, Marcin Imrich
(BC2) – 16. miesto, Klohna Boris (BC3) – 1. miesto + Majster SR, Mochňacká Zuzana ((BC3)
– 7. miesto, Klimčo Marián (BC4) – 5. miesto, Mihová Anna (BC4) – 8. miesto, Prášil
Miroslav (BC4) - 10. miesto.
4

Traja hráči nášho klubu absolvovali v roku 2017 aj medzinárodnú klasifikáciu, a ako
členovia slovenskej reprezentácie sa zúčastnili týchto oficiálnych (BISFed) turnajov:
Regional Open Poznan – POL – Kurilák Rastislav (BC2), Kudláčová Kristína (BC2), Klohna
Boris (BC3), World Open Sevilla – ESP – Kudláčová Kristína (BC2), World Open Kansas –
USA – Kurilák Rastislav (BC2). Najlepšie výsledky dosiahol Kurilák Rastislav v POL 4. miesto
Individuál BC2 a v USA 3. miesto Team BC1/BC2.
Organizačne klub realizoval „vlastné“ súťažné aj promo akcie, ako Ligový turnaj BC1, BC2,
BC3 a BC4 v Prešove, v telocvični ZŠ Mukačevská – 20. – 21.5., Majstrovstvá Slovenska a
Medzinárodný turnaj „Boccia Tatra Cup“ v Liptovskom Jáne – 10. – 13.6., Boccia Duel Max,
exhibičný, priateľský turnaj jedenásťčlenných družstiev OZ Barlička vs. ZOM Prešov
v priestoroch ZOC MAX v Prešove – 9.5., BOCCIA OPEN, integračný turnaj jednotlivcov
v kultúrnom zariadení PKO Prešov – Šváby – 17.8., Gaštankové podujatie – mládežnícky
boccia turnaj – 3.11. a Mikkulášsky turnaj tímov pre hráčov aj klientov CSS Vita Vitalis na
Volgogradskej ul. v Prešove – 8.12.. Okrem toho sa vybraní hráči klubu zúčastnili aj
zahraničných, priateľských turnajov v Prahe, Havírove, Plzni a Užhorode.

7. GALÉRIA ABILYMPIÁDA:
Súčasťou komplexu služieb a aktivít je dlhodobo aj Galéria Abilympiáda, ktorú združenie
ZOM Prešov zriadilo a prevádzkuje od roku 2007 so zámerom podpory výtvarného a
umeleckého talentu ľudí so zdravotným postihnutím.
Galéria spolupracuje s amatérskymi aj profesionálmi tvorcami a svoje výtvarné
fotografické, rezbárske, čipkárske, sochárske, šperkárske diela, či iné druhy umenia v nej
vystavujú, z dôvody snahy o inklúziu, ľudia „s“ aj „bez“ zdravotného postihnutia. Okrem
vernisáží a výstav, sa tu organizujú aj autorské čítania literatúry, drobné športové
a spoločenské podujatia, ako aj semináre a rôzne stretnutia. V priestoroch galérie sa
nachádza aj stála expozitúra zdravotných a kompenzačných pomôcok s možnosťou
zapožičania, poradenstva a terénnej, sanačnej činnosti.
V priebehu roka sa okrem iných aktivít v galérii konali aj podujatia pod názvom –
„Humoroterapia I.“ výstava kresleného humoru – 13.3., „Zuza Verbovska Art“ výstava
autorky ditálnej tvorby, rozprávkových potavičiek vychádzajúcich z charakterov a podoby
reálnych ľudí – 22.6., „Humoroterapia II.“ pokračovanie výstavy kresleného humoru
dalších aj svetových autorov – 30.11., „Stretnutie s Tiborom Köbölom“ k otázkam
pripravovaných noviel sociálnych zákonov – 16.8., „Stretnutie hráčov boccie“ otvorenie
a predstavenie priestorov a nových tréningových možností – 30.11., „Vianočné posedenie“
zamestnancov, dobrovoľníkov a partnerov združenia, vyhodnotenie a ukočenie
pracovného roka – 20.12..

8. OSTATNÉ ČINNOSTI A PODUJATIA:
Zorganizovali sme rekondičné pobyty v hoteli Alexandra Wellness Hotel v Liptovskom Jáne
– 13. – 18.6., a vo Wellness Hoteli Chemes na Zemplínskej Šírave 30.7. – 4.8. s podporou
MPSVaR SR, ktorého súčasťou boli aj „XXXVII. Celoslovenské športové hry“ (streľba,
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boccia, šípky) – 28. – 30.7., participovali sme na organizovaní konferencie „Osobná
asistencia - overený spôsob začlenenia osôb s ťažkým telesným postihnutím“, ktorú
usporiadal Dertský Klub Košice 27.11., a na tvorbe filmu“Osobná asistencia – Kde je vôľa,
tam je cesta“.

9. HOSPODÁRENIE, ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, SÚVAHA,
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ZA ROK 2017:
(v prílohe)

12. PODPOROVATELIA A PARTNERI:







VEREJNÁ SPRÁVA
Ministerstvo práce sociálnych vecí
a rodiny SR
Prešovský samosprávny kraj
Mesto Prešov
Úrad práce, sociálnych vecí a
rodiny Prešov
Visegrad Fund
Mesto Liptovský Mikuláš

NADÁCIE
 Nadácia HB Reavis
 Karpatská nadácia
 Nadácia Jána Korca











ORGANIZÁCIE
Organizácia muskulárnych
dystrofikov v SR
Slovenský zväz telesne
postihnutých športovcov
Slovenský paralympijsky výbor
Slovenská abilympijská asociácia
Ideálna mládežnícka aktivita
OZ M.A.J. Košice
OZ Barlička
Detský klub Košice
Centrum sociálnych služieb – Vita
Vitalis, Prešov
ZŠ Mukačevská, Prešov

 DSA – Deutch – Slowakische
Akademien, a.s.
 Klub sklerózy multiplex Prešov
 PKO Prešov
 PRERAG Prešov
 Synapsia Prešov
 Partnerstvo sociálnej inklúzie
Prešov
















FIRMY
Ares – výťahy – plošiny, Bratislava
Bashto Sports – športové náradie
pre OŤZP, Gemerská Poloma
Doprastav a.s, Bratislava
Ondis – sieťotlač s.r.o., Prešov
Glass LPS, Medzilaborce
Ekofarma Važec
Agrofruit, Závažná Poruba
Minerálne vody a.s. Prešov
MARLOW – tvorba webu, Prešov
Wellness Hotel Chemes,
Zemplínska Šírava
Peter Ilenčík – Flash Photography,
Prešov
Pictus - grafické štúdio, Prešov
2v1 s.r.o. Prešov
Krajské športové centrum Prešov
Zábavno obchodné centrum –
ZOC MAX Prešov

V Prešove dňa 2.4.2018
Vypracovali: Klohna Boris, Mgr. Grega Matúš, Kurilák Rastislav
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