
Výročná hodnotiaca správa FAMILIARIS o.z. za rok 2012 

Familiaris o.z. so sídlom Kpt. Nálepku 669/105, IČO 42037417 vykonáva svoju činnosť od  

roku 2006 v oblasti pomoci a podpory rodinám so sociálne znevýhodnených rodín s cieľom  

socializovať rodinu a usilovať sa o jej sanáciu do tradičného prostredia. Občianske združenie 

bolo zaregistrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-28913 zo dňa 5.10.2006 

 

Aktivity v roku 2012 : 

 

Jednou z hlavných priorít aj v roku 2012 bolo poskytovanie sociálnej služby neverejnému 

poskytovateľovi poskytujúcemu sociálnu službu vo verejnom záujme. Na túto činnosť bol 

Prešovským samosprávnym krajom pridelený finančný príspevok na prevádzku v celkovej 

výške 4 106,50€ (zmluva č. 87/2012/ORSZ zo dňa 24.2.2012). Táto čiastka je presne účelovo 

viazaná preto bola v priebehu roka riadne zaúčtovaná a následne vyúčtovaná poskytovateľovi 

finančného príspevku. Štatistické ukazovatele vyplývajúce z uvedenej činnosti boli 

zaznamenané nasledovne: 

- Počet prijímateľov, ktorým bolo poskytované špecializované poradenstvo 

Dlhodobo 48 prijímateľov 

Jednorázovo 16 prijímateľov 

Z toho bolo poradenstvo poskytované formou: 

- Osobná konzultácia 44 prijímateľov (časový rozsah hodín 111) 

- Telefonicky 20 prijímateľov (časový rozsah hodín 52) 

Celkový časový rozsah hodín predstavoval 163 hodín. 

 

V prvej polovici kalendárneho roka 2012 (obdobie január – jún)  bola činnosť občianskeho 

združenia zameraná na nácvik psychosociálnych komunikácií. Súčasťou nácvikov bola aj 

diskusia a zapájanie poslucháčov k danej téme vo forme rôznych aktivít a konkrétnych 

nácvikov. Veríme, že aj táto aktivita priniesla žiadaný efekt pre zúčastnených. 

  

V priebehu roka 2012 (v období od augusta do októbra 2012)  sa v  chatovej oblasti v 

Lopušnej doline vo Svite uskutočnili viackrát  pobytové stretnutia občanov, ktorí pochádzajú 

zo sociálne znevýhodneného prostredia. Počas týchto akcií mohli účastníci rozvíjať svoje 

sociálne vlastnosti a zručnosti, za pomoci dobrovoľníkov a animátorov občianskeho združenia 

Familiaris. Najmä pre deti, ktoré pochádzajú z rodín, v ktorých často chýbajú nielen financie, 

ale najmä láska, porozumenie a pocit spolupatričnosti. Pre tieto deti to bol skutočne zážitok. 

Čas trávili deti športovými a pohybovými aktivitami. Po večeri nasledoval táborák a na rad 

prišli " umelecké a kultúrne vystúpenia" aj tých najmladších účastníkov projektu. Odmenou 

im bolo opekanie špekáčikov. S dospelými a s niektorými mamičkami sa uskutočnili odborné 

poradenské rozhovory a s niektorými neplnoletými deťmi animátori nacvičovali o.i. aj 

základy stolovania. Dni voľna boli obohatené návštevou Vysokých Tatier. Pre najmladšie deti 

už len jazda električkou na Štrbské Pleso a späť bol mimoriadne silný zážitok. Účastníci 

projektu navštívili veľké jazero na Štrbskom Plese, ale aj Jazierka lásky a keďže bolo 

mimoriadne chladno a po daždi, zahriali svoj organizmus horúcim čajom. V reštaurácii v 

Lopušnej doline ich už čakala chutná večera. Naši dobrovoľníci deťom pripravili tzv. 

Pokladovku. Jej cieľom bolo po splnení vedomostných úloh a rozvíjaní ich psycho-sociálnych 

vlastností a zručností (kreslenie, maľovanie, spievanie, vedomostné otázky o Slovensku a 

prírode), nájsť Poklad v podobe - školských potrieb, ktorý bol ukrytý v blízkosti chatiek. V 

posledný deň spoločného pobytu  viedli do Važeckej jaskyne. Svoje zážitky neskôr deti 

opisovali a hodnotili po premietaní DVD filmu, ktorý ako darček k narodeninám dostali naši 

dvaja účastníci projektu. Pre mnohých z účastníkov bolo veľmi ťažké vrátiť sa späť, do 



prostredia, v ktorom dominujú základné rodinné stereotypy. Veríme, že projekty podobného 

typu budú môcť pokračovať aj naďalej napr. aj za finančnej pomoci Mesta Svit, ktorému má 

v prvom rade záležať na svojom občanovi.  

 

Ďalšie aktivity v priebehu roka 2012 boli zamerané a orientované na osobný rozhovor, 

poradenstvo, pomoc a sprevádzanie  ľudí, ktorí sa nachádzajú v zlom sociálnom postavení 

a majú snahu zmeniť túto osobnú situáciu. Táto pomoc im bola poskytnutá pod vedením 

špecializovaného sociálneho poradcu občianskeho združenia. 

 

Aj v roku 2012 sme venovali svoje aktivity na pomoc a podporu rodine Salajovej, ktorých syn 

Samko je už 2,5 roka umiestnený v hospici v Kežmarku ako veľmi ťažko ležiaci pacient, 

v kóme. Finančný dar, ktorý im bol odovzdaný na základe zmluvy o poskytnutí daru bol 

preukázaním solidarity a spolupatričnosti ľudí, ktorí sú ochotní pomáhať. Táto čiastka bola 

pokrytá príspevkami 2% poukázania dane. Rodine Salajovej bola formou zmluvy o darovaní 

poskytnutá finančná pomoc vo výške 1 242,-€, ktorá bola na účet obdarovaného (Mgr. 

Alexandra Salajová) poukázaná prevodom z účtu FAMILIARIS, o.z. v dvoch splátkach dňa 

30.11.2012 a 31.12.2012. 

 

Tieto aktivity by nebolo možné zrealizovať bez finančnej pomoci viacerých prispievateľov 

(donátori, Mesto Svit, Nadácia Chemosvit, Prešovský samosprávny kraj, iné fyzické 

a právnické osoby). Preto vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým, ktorý akýmkoľvek 

spôsobom prispeli k realizácii projektov a tým aj k činnosti občianskeho združenia. 

 

Taktiež aj v roku 2012 sme sa zapojili do projektov, prostredníctvom ktorých máme snahu 

získať finančné prostriedky na aktivity a činnosti občianskeho združenia. Jedná sa o projekty: 

- Adresát: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 4,6,8, Bratislava, 

označenie druhu dotácie: Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb  

(dátum doručenia žiadosti 3.12.2012 

- Adresát: Ministerstvo kultúry SR, sekcia ekonomiky a projektového riadenia, 

Námestie SNP, 33, Bratislava 

názov projektu: Kultúrou za krajším životom 

(dátum doručenia žiadosti 4.1.2013) 

 

Financovanie v roku 2012: 

 

Príjmy občianskeho združenia v roku 2012 –                                                          

2%   (donátori)                                    2492,30€ 

Príjmy od organizácií                            800,-€  (Nadácia Chemosvit 500,-€ 

                                                                             Mesto Svit 300,-€) 

Príjmy od individuálnych darcov          112,06€ 

Dotácia Prešovského samosprávneho kraja 1013,97€ 

 

 

Celkové hospodárenie občianskeho združenia v roku 2012 

Náklady: spolu 10 384,€ 

Výnosy: spolu    9 564,-€ 

Rozdiel: strata – 820,-€ 

 



Všetky podrobné účtovné zápisy sú zaevidované v účtovnej knihe občianskeho združenia, 

ktoré podľa platných právnych pradpisov o účtovníctve zaúčtovala spoločnosť FINEKA, s.r.o., 

Poprad, so sídlom Mnoheľova 825, IČO 36477133. 

 

 

 

 

Vypracoval: PhDr. František Drozd, PhD. – predseda Rady združenia  

 

 

Vo Svite, dňa 10.3.1013 


