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ÚVODOM :

Účel OZ je pomôcť opatrovateľom – ľuďom starajúcim sa o ľudí, ktorí sú na našu pomoc
odkázaní. Opatrovatelia , či uţ profesionálni, alebo rodina starajúca sa o osobu na opatrovanie
odkázanú, sú vystavovaní nadmernému psychickému tlaku, strate súkromia, moţnosti
relaxácie. Býva pravidlom, ţe ich finančná situácia sa veľmi zhoršila. Mnohí rodinní
príslušníci ani nevedia, ako sa správne postarať o osobu na opateru odkázanú. Nevedia
chrániť sami seba pri opatrovateľských úkonoch.
OZ umoţňuje poskytnúť priestor na výmenu skúsenosti, poskytuje moţnosť odbornej
konzultácie, zoznámenie sa so základmi etikoterapie, aromaterapie, reiki. OZ vie zabezpečiť
poskytnutie profesionálnej psychologickej pomoci, prípadne právnu konzultáciu. OZ vie
poskytnúť prípadnú materiálnu pomoc.

OZ zabezpečuje vzdelávanie v súlade s činnosťou a zameraním OZ – podľa Stanov OZ
Kurzy opatrovania – na základe akreditácie MPSVaR SR
V spolupráci s Emergency Slovensko – Mgr. Minár Jozef – zabezpečujeme kurzy 1.pomoci

V spolupráci s Dipl. fyzioterapeutkou p.Gerbelovou zabezpečujeme poradenstvo v otázkach
fyzioterapie

V spolupráci s Dipl. psychologičkou Dankou Janotovou
psychologickú pomoc a poradenstvo

zabezpečujeme odbornú

V spolupráci s IPB (Institut fuer Personenbetreuung – Wien) zabezpečujeme poradenstvo pre
opatrovateľky pracujúce v zahraničí
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1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ORGANIZÁCII

Názov :

Mosty pomoci

Právna forma :

Občianske zdruţenie ( 701 )

IČO :

42 415 951

DIČ :

212 0175 387

Registrácia :

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Štatistický úrad SR

Dňa 15. 01. 2015
Č. spisu : VVS/1-900/90 – 453 77

Sídlo a korešpondenčná adresa :

Obchodná 545/9

(bude zmenená)

811 06 Bratislava 1

/

Zadunajská cesta 3434/8
/

851 01 Bratislava

mostypomoci@gmail.com www.mostypomoci.sk
0903 762 722 Servátka Jaroslav – štatutárny zástupca
Bankové spojenie : FIO Banka
IBAN: SK4083300000002700735744
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

Centrum OZ :

Obchodná 21
811 06 Bratislava 1
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2. PERSONÁLNE ÚDAJE

Správna rada : mandát končí December 2020
Jaroslav SERVÁTKA - predseda, štatutárny zástupca
Henrieta SERVÁTKA IVANOVÁ - podpredseda
Mgr. Barbara SERVÁTKOVÁ – revízor účtov
Nora MATIAŠOVSKÁ – člen
PhDr. Dana JANOTOVÁ – člen
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3. AKTIVITY A ČINNOSŤ OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
2018
malé činy robené s veľkou láskou :-)
December :


Advent začíname ďalšou spoluprácou s ,,Nebom". Zabezpečujeme 3 dňový doprovod
pre zrakovo postihnutú talentovanú osobu



Z kapacitných dôvodov sme presunuli 4 poslucháčky Kurzu opatrovania na
decembrový termín. Veľkú časť praxe majú za sebou, tak ešte prednášky a 1. pomoc
Ďalšie školenie v Karlovej vsi prebehlo v uvolnenej adventnej atmosfére





S pani Alenou sme zvládli návštevy lekárov, predvianočné nákupy a dokonca vyuţili
aj novú prepravu z Červeného kríţa




pripravujeme koncoročné valné zhromaţdenie nášho zdruţenia : 29. 12. 2018
Dnes končíme s aktuálnzm kurzom opatrovania u nás, zajtra záver v Emergency
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Ďalší kurz 1.pomoci zvládnutý - opäť s veľkým poďakovaním celému tímu
Emergency. Tentokrát sme tam mali 13 poslucháčov

Oslovil nás pán Robert. Potreboval pomôcť zohnať polohovateľnú postel a
opatrovateľku k dedkovi. Podarilo sa nám pomôcť s posteľou a radou , ako by sa dalo
zabezpečiť opatrovanie
Dostali sme milého Mikuláša a krásne poďakovanie od pani Aleny
Na Január sa nám začali hlásiť záujemci o kurz opatrovania



November :













Sme zaevidovaní na 2% z daní, ďakujeme za vašu priazeň a veríme, ţe nás podporite
aj v budúcnosti

Mobilizujeme pani Alenu - naučiť sa chodiť bez nohy stojí veľa úsilia

Po školení v Rakúsku, prinášame informácie aj na Slovensko - tentokrát to bolo o
komunikácii

Jednáme so slečnou Lenkou o osobnej asistencii pre jej sestru Andrejku - Andrejka je
mobilná z veľmi malej časti a v súčasnosti , po operácii úplne imobilná
Pripravujeme - v spolupráci s Emergency ďalší kurz 1. pomoci - bude sa konať 18. 12.
2018
Kurz opatrovania beţí aj počas Volebnej soboty. Tak odškolíme a ide sa voliť
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Boli sme nakúknuť , ako sa nacvičuje evakuácia zariadenia pre seniorov v Hainburgu dym, masky, odsávače, rebríky, hadice - klobúk dole. Hasiči aj personál to zvládli na
1.

Máme spätnú väzbu : naša fyzioterapeutka sl. Veronika svedomito rehabilituje s pani
Soňou. Pani Soňa má Parkinsonovú chorobu. Obe dámy sú spokojné.
Bol nás navštíviť pán Mikhail - účastník predchádzajúceho kurzu opatrovania rozprúdila sa beseda medzi terajšími poslucháčmi, veľa otázok a odpovedí a na záver
nám pán Gurov zahral na japonskú flautu. Toto neplánované stretnutie bolo
fantastické.

V centre sa určite nenudíme
Oslovila nás pani Jana : Dobrý deň.
Prosím o radu.
Maminka je v kóme 7 týţdňov (mozgová aneuryzma.)a nepreberá sa.
Jej svalstvo je úplne uvoľnené, no chodidla jej pomaly začína stráčať do vnútra.
Existujú nejaké špeciálne topánky pre leţiacich alebo niečo na fixovanie chodidiel,
aby sme to zmiernili?
Prosim, poraďte ak môţte... Vďaka.
Snaţíme sa jej pomôcť.
Pani Alene sme boli namontovať pomôcku na sprchovanie.

ďalšia spolupráca s ,,Nebom" - opatrovanie 3 ročného dievčatka počas natáčania
relácie

Ďalší kurz opatrovania je za nami

Pripravujeme 2 prednášky na tému Komunikácia a Validácia - budú v Karlovej Vsi
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Október :


Jeseň sme odštartovali s prírastkom - je tu Conor a moţnosť canisterapie




Jesenná melódia z našej dielne













Vyuţili sme ponuku Regionpress s.r.o. pre neziskový sektor a pribudla nám táto
krásna tlačiareň

Chystáme sa navštíviť nášho dlhoročného kamaráta, zdravotníckeho asistenta Milana
Gergiho na Dni otvorených atelierov

V spolupáci so sociálnym oddelením MU Karlová Ves pripravujeme prednášku :
Komunikácia a Validácia
Oslovil nás opätovne dom seniorov Rudi so ţiadosťou o školenie a preškolenie
personálu
Pomohli sme nájsť Domu seniorov Gerion garanta na opatrovateľskú starostlivosť
Pripravujeme podklady na registráciu 2% z daní za rok 2018 . Ďakujeme za priazeň a
veríme, ţe nás zase podporíte.



9

September :








aktuálny kurz opatrovania navštevujú 2 Alice - dnes 06. 09. majú meniny

V súčasnosti nás zamestnáva p. Ladislav na plný úväzok :-) , je to super, keď
zvládame krôčik po krôčiku návrat do ţivota

Poslucháči kurzu opatrovania úspešne zvládli záverečné skúšky. Uţ majú uplatnenie v
Seniorcentre Staré mesto a Dom Rafael










27. 09. organizujeme s Emergency ďalší kurz 1. pomoci

Máme záujemcov o Októbrový Kurz opatrovania - tentokrát to budú aj opatrovateľky
pre Karlovú Ves
Hľadáme opatrovateľku / spoločníčku na pár hodín pre p. Annu trpiacu popôrodnou
depresiou - uţ máme nejaké adeptky :-)
So ţiadosťou o psychoterapeutickú pomoc sa na nás obratila slečna Dominika /
tentokrát sme dokázali pomôcť iba radou, kam by sa mala obrátiť
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August :








v spolupráci s Emergency pripravujeme kurz 1.pomoci
našli sme prácu pre absolventa nášho kurzu
pomáhame p. Lacovi zvládať zloţitú ţivotnú situáciu spojenú s onkologickým
ochorením
malujeme a naše obázky sa objavili na výstave v Zichyho paláci

pani Soňa má Parkinsonovú chorobu, hľadala fzioterapeutku. Oslovili sme slečnu
Veroniku, ktorá s nami spolupracuje, dámy sa dohodli a my sme radi,ţe sa nám zase
niečo podarilo

Júl :











Dostali sme chlebíčky, zákusky ako poďakovanie za pomoc pre p.Milana.
Pánovi Milanovi sme zapoţičali invalidný vozík - je po úraze

mňamka.

So slečnou Dominikou sme riešili pomoc pre tehotnú pani bez domova a bez
dokladov. Hneď sme presedlali na ďalšiu potrebnú pomoc. Samozrejme sme prispeli v
rámci naších moţností - skôr symbolicky. Verime však, ze ľudia ostanú ľuďmi a budú
sa zaújmať stále viac o to , čo sa deje v ich okolí. Symbolická sumička od viacerých,
vie toho zmeniť veľa.

Máme predĺţenú akreditáciu na vzdelávanie v oblasti opatrovania. Tentokrát do
Augusta 2021

V minulosti sme pomohli prababke jedného nádejného spisovatela - dostali sme
prvotinu s venovaním. Ďakujeme pán Kristián a tešíme sa na pokračovanie
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Pomoc p. Igorovi pokračuje - oslovili sme p. Marcela Boora a firmu Slovcare - vďaka
jeho ľudskému prístupu, bude mať Igor posteľ, na ktorú, podľa poisťovne, v
súčasnosti nemá nárok

Nadviazali sme spoluprácu so ZSS Rohoţník / moţnosť praxe v ďalšom zariadení
Nadviazali sme spoluprácu so slečnou Zuzanou Rovenskou - kurzy nemčiny pre
opatrovateľky
Nadviazali sme spoluprácu s pani Olgou. Pani Olga je prvá oficiálna Československá
jasnovidka. Stretnete ju u nás v stredy a štvrtky




Jún :


02. 06. prebehla druhá prednáška spojená s praktickým nácvikom, na tému
kineziológia a manipulácia s imobilným človekom, prevencia preleţanín





kurz opatrovania pokračuje :-) dievčatá si vyskúšali meranie cukru v krvi, pichanie
inzulínu, zoznámili sa s problematikou cukrovky a diabetickej nohy
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11. 06. organizujeme v spolupráci s Emergency ďalší kurz 1. pomoci. Zúčastnili sa ho
tentokrát (v hojnom počte :-) ) aj zamestnanci Seniorcentra mestskej časti BA Staré
mesto

stále máme ohlasy na diskusnú reláciu Večera s Havranom. Poradili sme
opatrovateľkám, ako si v Rakúsku zvýšiť vzdelanie, poskytli sme im materiál na
pohovor a adresy vzdelavacích centier
poradili sme pani Kataríne moţnosť uplatnenia sa ako Pflegeasistent. Napriek tomu,
ţe uţ sa v zahraničí niekoľko rokov venuje ošetrovateľskej činnosti, ešte nepočula o
Pooldienstoch. Dali sme jej kontakt na niekoľko agentúr, ktoré sa zaoberajú touto
činnosťou a poradili, ako to robiť aj bez agentúry
pani Nora má váţnu situáciu s manţelom a potrebuje poradiť vo viacerých veciach nie vţdy sme jej vedeli odpovedať, tak sme ju spojili so Svetom mobility. S pani
Michaelou zo Sveta mobility spolupracujeme uţ pár rokov a veríme, ţe dokáţe
poradiť aj v najnáročnejších otázkach
zase hľadáme osobnú asistenciu - tento krát k 80 ročnému pánovi do Devína
zase podporujeme aukciu na pomoc mačkám - samozrejme obrázkom

pán Igor mal váţny úraz a hrozí , ţe ostane imobilný - pomáhame, ako finančne, tak
radami, mobilizujeme kaţdý kontakt, ktorý máme k dispozícii
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pani Mária a Helenka ukončili úspešne kurz opatrovania, uţ sa hlásia ďalší adepti na
tento kurz :-)




Máj :













podporili sme aukciu na pomoc mačkám / dali sme im do aukcie obrázok tvorený v
rámci psychohygieny :-) mal úspech

máme odozvu na rozhovor v rádiu - Kontakty. Telefonujú a píšu nám ľudia, ktorí
potrebujú poradiť - robíme čo môţeme :-)
V spolupráci s MU Karlova Ves a fyzioterapeutkou p. Miladou pripravujeme 2
celodenné prednášky venované kinetike, manipulácii s imobilným človekom a
prevencii dekubitov
Prednáška 12. 05. 18

22. 05. bola odvysielaná relácia Večera s Havranom. Tu si ju môţete
pozrieť: http://www.tv-archiv.sk/vecera-s-ha…/utorok-22-05-2018-22-25
Na reláciu sú uţ ohlasy. Prvý ohlas :-) nejaký pán si našiel naše tel. číslo a volal o
23:30 aby sa s nami podelil o svoje pocity z danej relácie
Pomohli sme p. Milanovi. Po návrate z nemocnice nedokázal bez pomoci chodiť.
Poskytli a nastavili sme mu chodítko, zabezpečili výţivove doplnky.
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Podľa naších informácií p. Milan uţ chodí bez pomôcok a posiela nám veľké BÁČKO
( pusu :-) )
Bol nás pozrieť kamarát Peter - františkán pôsobiaci na Islande. Pokecali sme si,
vymenili malé pozornosti a uvidíme sa zase o dva roky





A zase super správa. Reagovali sme na túto prosbu
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Uverejnili sme ju na naších stránkach a podarilo sa nám nájsť osobnú asistentku :-) :-)
:-)
Nadviazali sme spoluprácu so Seniorcentrom / školíme im opatrovateľky a odosielame
11 ludí na kurz 1.pomoci
Oslovilo nás Zariadenie pre seniorov Rudi - nutne potrebujú opatrovateľky - snáď sa
nám podarí pomôcť a vzájomne skontaktovať záujemcov



Apríl :









Daňové podané :-) :-) :-)
A je tu Jar

Podaril sa nám zohnať ďalší invalidný vozík vhodný na zapoţičanie
Bol nás pozrieť absolvent nášho kurzu opatrovania Peter, pomohli sme s výberom
moţnosti ďalšieho uplatnenia na pracovnom trhu
Mali sme stretnutie so slečnou Andreou - stará sa o svoju niekoľko mesačnú neter, po
tragickej smrti jej rodičov
Priatelia, moţnosť dozvedieť sa niečo o nás a o viacerých otázkach týkajúcich sa
opatrovania a ţivota opatrovateliek v zahraničí budete mať aj prostredníctvom rádia.
V stredu 11. 04.sme boli s Katkou Staroňovou z IPB, sociologičkou p. Sekulovou a
Petrou Striţkovou v ţivom vysielaní. Ide o reláciu Radia Slovensko Kontakty
(občianská publicistika s praktickým rozmerom). � Tak počúvajte
� https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.rtvs.sk%2Fradio%2Fprog
ram%2F11380%2F919550&h=ATPAJR1xr-reoa9hPUc1NU2Tet5WovzRenA9FrJarJUgRwhFt_CUDaMyTuJAleXqAKACiXVmNECRyHiz1N90QOkvqiPUAAfEHqOkXG




9. Apríla sme s Katkou Staroňovou z IPB a sociologičkou Martinou Sekulovou
absolvovali tieţ Večeru s Havranom � Atmosféra super, času málo - hodinka
16

ubehla ako voda. Tak si nás pozrite na STV: http://www.tv-archiv.sk/vecera-sha…/utorok-22-05-2018-22-25







V piatok 13. Apríla podporíme, ako kaţdý rok Deň narcisov
24. 04. 2018 organizujeme v spolupráci s Emergency ďalší kurz 1. pomoci

Kurzy opatrovania beţia - v aktuálnom sa zúčastňuje aj pani Katarína zo Srbska.
Prišiel nás pozrieť p. Michal (ktorému sme pred pár rokmi pomohli) a Katka je na
praxi v zariadení, kde sa stará o jeho strýka - svet je malý.





S Katarínami sa vrece roztrhlo. Ďalšia návšteva a priniesla nám plienky, ktoré uţ nemá
ako pouţiť. Dali sme ich na našich FB stránkach do ponuky a hneď si našli záujemcu
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Marec :







Oslovila nás pani Marianna z Košíc s prosbou o pomoc pre Natálku. Natálka má 14
rokov, leukemiu a ţije s mamkou v neuspokojivých sociálnych pomeroch. Prosba sa
jednala o pomoc pri zabezpečení parochne pre toto dievčatko. Oslovili sme viacero
priateľov a ľudí s dobrým srdcom, sami sme prispeli - ako privátne, tak i za mosty - a
podarilo sa. Sme radi, ţe aspoň takto vieme pomôcť. Citujeme zo ţiadosti : Ak vam
nie je osud Natalky ľahostajny prosim aj 1 € pomôţete. SK05 1100 0000 0026 1635
0665 Vopred veľmi pekne ďakujeme

S prosbou o pomoc sa na nás obratila pani Kristína. Nedokáţe sa v domácich
podmienkach postarať o otca - má rakovinu, urostomiu, je leţiaci. V sučasnosti sa o
neho stará jej brat a mali krátko opatrovateľku, ktorá to nezvládla. Pani Kristíne sme
pomohli informáciou, kam sa má obrátiť a súčasne sme oslovili niekoľko skupín
opatrovateliek a svet mobility. Podarilo sa nám pomôcť a pani Kristína našla k otcovi
opatrovateľa a opatrovateľku
Navštívila nás absolventka nášho kurzu opatrovania - Betty - spätná väzba je úţasná,
sme radi, ţe sa naším absolventom darí
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Ďalší kurz opatrovania otvárame 19. 03. 2018
Taký krásny pozdrav sme dostali od Mayi - absolventky nášho kurzu opatrovania - zo
Švédska

Karolínka




Február :












Je rozbehnutá akcia s vyslaním opatrovateľky /zdravotnej sestry / do Vatikánu
pani Zuzana nám vrátila invalidný vozík - je znova k dispozícii na zapoţičanie
oslovila nás pani Soňa - manţel príde z nemocnice po NMP, prebrali sme moţné
postupy a zapoţičali jej chodítko
Dohodli sme sa na krátkodobej spolupráci s Mgr. Ulinskou - po jej návrate zo
Španielska bude ešte asi 3 mesiace na Slovensku
14. 02. - Valentínka oslavujeme s učastníkmi aktuálneho kurzu opatrovania

slečna Marianna potrebovala súrne zabezpečiť polohovateľnú posteľ a antidekubitové
pomôcky, podarilo sa nám jej pomôcť - v spolupráci s p. Boorom a firmou Slovcare
V spolupráci s Emergency pripravujeme ďalší kurz 1.pomoci
Absolventky posledného kurzu uţ pracujú ako opatrovateľky v Karlovej Vsi
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Január :




Zapoţičiali sme pani Zuzane do Pezinka invalidný vozík
pani Kataríne sme zapoţičiali záchodové kreslo a invalidný vozík
vybavujeme zapoţičanie polohovateľnej postele pre pána R., ktorý bude prepustený z
nemocnice





a je doma :-)
našli sme časť personálu pre Dom seniorov Rudi - hľadáme ďalej
pánovi Pavlovi sme poradili, ako vybaviť príspovok na opatrovanie, prípadne osobnú
asistenciu , pre jeho strýka
V spolupráci s Emergency organizujeme kurzy 1.pomoci - tento krát sme posunuli
kontakt rodinnému centru Ráčik, ktoré chce preškoliť 10 - 15 záujemcov
Kurzy opatrovania beţia








Zabezpečujeme 5 dňovú opatrovateľskú starostlivosť pre pani v bdelej kóme podarilo sa nám skontaktovať so setričkou z ARA - Bea s 15 ročnou praxou
Začíname nový rok so 7. nebom




30. 01. - Arteterapia s Mgr. Martou Ulinskou - poľskou arteterapeutkou.




31. 01. 2018 - začíname v novom roku aj s 1.pomocou - EMERGENCY
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4. KURZY OPATROVANIA
Akreditácia : Min. práce, sociálnych vecí a rodiny

Bratislava 09.07.2015

Číslo spisu: 10926/2015-M_OSS

Číslo záznamu: 32731/2015

Predlţenie :

Číslo spisu: 10364/2018-M_OAK

Číslo záznamu: 32072/2018

Platná do :

31. Júla 2021

Kurzy 1. Pomoci :

organizované v spolupráci s

EMERGENCY

Akreditácia: Bratislava 24.09.2013

Číslo: Z43312-2013-OZdV

V Septembri 2015 sme začali so vzdelávacou činnosťou Kurz opatrovania – 238 hodinový.
K tomu účelu sme prispôsobili aj Centrum OZ na Obchodnej 21 v Bratislave.

Tento rok absolvovalo kurz opatrovania 22 platiacich študentov a 1 neplatiaci.
Kurz 1. Pomoci sme, okrem našich študentov, sprostredkovali 15-tim záujemcom.
Organizujeme pravidelné prednášky, besedy a workshopy zamerané na oblasť opatrovania
a s ním spojené činnosti.
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5. FINANČNÁ SPRÁVA

k 08. 12. 2018

OZ hospodári v súčasnosti z prostriedkov :




Získaných z kurzov opatrovania. Lektori sa v súčasnosti vzdali honoráru.
Z pôţičky – ktorú spláca p. Servátka
Z dotácií – ktoré zdruţeniu poskytuje p. Servátka – dotácie budú podľa moţnosti OZ
bezúročne vrátené. Bez udania obdobia navrátenia.

Pôţička z 18. 05. 2015 VUB vo výške 6.000,00 € - s úrokmi: 10.302,12 €
Pôţička je na 9 rokov

TEXT
Rok 2018 príjem
Rok 2018 výdaj
Rok 2018 súhrn
Rok 2018 : príjem z 2% z dane
Príjem z kurzov a prednášok
Príjem z členského
Príjem z ostatnej činnosti sa rovnal výdaju
/ 7 nebo
Zostatok dlhu vo VUB
Dlţná suma p. Servátkovi

POKLADŇA
príjem
výdaj
4010
3817,36

BANKA
príjem
výdaj
2635,07
2595,3

440,5
1220

2310
150

ZOSTATOK
6645,07
6412,66
232,41
440,5
3530
150
0

dlh sa zníţil o 1144,68 €
dlh sa zvýšil o 475,00 €

6200,36
5591,57

Stav pokladne k 28.12.2018
Dlţná suma k 28.12.2018
Celkový stav k 28.12.2018

570,79
11791,43
-11220,6

Pomer k roku 2017:
Stav pokladne 2017
Dlţná suma 2017
Celkový stav 2017

338,38
12461,6
-12123,2

V roku 2018 sme na tom oproti roku 2017 lepšie o :

902,58 €

S debetom sme v prvých rokoch pôsobenia zdruţenia rátali. Bol zakúpený majetok na
činnosť OZ, vybavená učebňa na kurzy, investované do reklamy a internetových stránok
Budúci rok rátame s priemerne 5 študentmi kurzu opatrovania na mesiac, čo
v súčasnosti plne pokryje náklady na činnosť OZ
Zdruţenie má nárok na 2% z dane. Na 2 % za rok 2018 – uţ sme zaevidovaní.
Súčasne sme dokázali finančne aj materiálne podporiť osoby na pomoc odkázané.
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Podrobnejšie sa o hospodárení zduţenia môţete dozvedieť z účtovných kníh, ktoré sú
k dispozícii na nahliadnutie.
Audit vykonaný nebol: zákon č. 83/1990 Z.z. ho neukladá. Povinnosť auditu je len na základe
§ 19 ods. 4 zákona o účtovníctve – kritéria na túto povinnosť nespĺňame.
V roku 2019 vynaložíme maximálne úsilie na zabezpečenie dostatku finančných
prostriedkov tak, aby bolo hospodárenie občianskeho združenia vyrovnané.
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ZÁVER

Pozitívnym ukazovateľom užitočnosti našej práce je fakt, že sa nám podarilo
pomôcť viacerým ľuďom. Darí sa nám vstupovať do povedomia občanom a stále
získavame členov, ktorí chcú myšlienky a cieľ združenia šíriť ďalej.
Darí sa nám vzdelávať ľudí. O naše prednášky prejavuje záujem čoraz viac
spoluobčanov.
Už teraz máme nahlásených študentov, ktorí čakajú na budúci rok – na
rekvalifikačný príspevok Úradu práce. Práve títo dlhodobo nezamestnaní majú šancu
znova nájsť svoje miesto na trhu práce.
Spolupracujeme s priateľmi z Rakúska a Českej republiky.
Spolupracujeme s Vilom Rozborilom – V siedmom nebi.

Ďakujem vám v mene všetkých občanov, ktorým pomáhame.
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Prezenčná listina k Valnému zhromaždeniu OZ MOSTY POMOCI
konanému dňa: 29. 12. 2018
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