
                                                 S     p r á v     a   

                      o       č i     n n o     s     t i       OZ  ŠŤASTIE SI TY   za rok 2018     

      Naše OZ malo ku koncu roku 2018 riadne evidovaných 25 platiacich členov.
Počet  našich  evidovaných,  platiacich  členov,  sa  stále  znižuje.  K členskej
základni je treba povedať, že vzhľadom na priestory už ani nie je žiaduce, aby sa
naša  členská  základňa  ďalej  masovo  rozrastala.  Nehovoríme,  že  už  nikoho
neprijmeme,  ale  iba  po  splnení  istých  podmienok.  To,  že   členstvo  v našej
organizácii výslovne niekomu nariadi obvodný psychiater, nemusí byť dôvodom
prijatia. Skôr ide o to, či  dotyčný bude pre organizáciu istým smerom prínosom.
Vzhľadom na isté okolnosti  zmenili  sme štruktúru prijímania nových členov,
ktorá bola prijatá výborom OZ na výborovej schôdzi 23. 11. 2017 a následne
predložená na členskej schôdzi OZ 24.11.2017. Podrobnejšie sa k to mu vrátime
neskôr. 

     Prvou najpodstatnejšou aktivitou, ktorá nasledovala krátko po stabilizácií
nášho OZ v nových priestoroch – po presťahovaní  sa  – na Ul.  Hollého bola
VČS, ktorej súčasťou boli Voľby do orgánov OZ a odsúhlasenie zmeny Stanov
v rôznych oblastiach života OZ. Od 12. januára 2018 boli do orgánov zvolení
nasledovní členovia. (Príloha: menovací dekrét). Ak sa nič mimoriadne neudeje,
výbor a RK budú pracovať v tomto zložení do konca januára 2021. 

                                       Klubová činnosť OZ

      V roku 2018 nosnou našou „pracovnou činnosťou“ bola klubová činnosť.
Všetci  vieme,  o čo  ide.  Už  štvrtý  rok  je  uskutočňovaná  ako  zamestnanecká
aktivita v rámci politiky zamestnanosti  a to tak  v rámci dobrovoľníckych prác,
či v iných možných formách zamestnania.  A takto to bude i naďalej. 

 Čo sa týka samotnej klubovej činnosti, táto je orientovaná hlavne na pravidelné
stretávanie sa našich členov 3x do týždňa okrem sviatkov. To znamená, že vlani
sme  sa  spolu  stretli  cca  170x.  Počet  členov  OZ,  ktorí  sa  zúčastnili  aktivít
neuvádzame v presných číslach, bolo ich cca  1500. Nebolo to však tak, že sme
boli spolu v klubových priestoroch, lebo mnohé z podujatí  sa uskutočnili práve
v dňoch prevádzky klubu a to celkom plánovane, alebo to bolo mimo plánu.  Do
daného počtu stretnutí sú zahrnuté aj iné spoločenské aktivity, napr. poznávacie
výlety v rámci celého  Slovenska . 
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Nie vždy je nálada v klube dostatočne pokojná. Ale celá činnosť nášho OZ je
o bežnom živote, nás bežných ľudí, takže občas sa stane, že si pár ľudí medzi
sebou jednoducho nesadnú. 
Je pravdou, že medzi nás občas sa prídu pozrieť aj noví, potencionálni členovia,
ale ich predstava o tom, čo im OZ je úplne o inom. Takže, po prvej, či ďalších
dvoch  -  troch  návštevách  sa  už  neukážu.  Sú  to  takí,  ktorým  ide  hlavne
o zamestnanie,  resp.  v našom  OZ  hľadajú  „denný  stacionár“  ,  komunitné
centrum. 

 Celkovo  pre  členov  nášho  OZ  sme  zorganizovali  a uskutočnili  11
mimoklubových aktivít. Z toho boli 4 jedno a viacdňové výlety mimo Prievidze,
4 podujatia v Prievidzi a 4 vzdelávacie aktivity. 

     O priebehu  daných  podujatí,  miesto,  čas  a počet  zúčastnených  členov
nebudem  v tejto  správe  ďalej  rozvádzať,  nakoľko  jej  súčasťou  sú  prílohy
z každej jednej danej aktivity. 

     Počet príloh:  12 (podujatí) + Menovací dekrét

                       V     roku 2018 sme žili  n a     s     l e d o     v     n e :  

         Okrem prevádzky klubu, naše OZ vyvíjalo a realizovalo mnohé rôzne
aktivity. Niektoré krátkodobé,  jednorazové, iné však trvali dlhšie, dlho. 
V podstate  táto  správa  o činnosti  má  mapovať  a priblížiť   našu  činnosť
podrobnejšie,  ako  sme  doposiaľ  zvykli  prezentovať.  Takže  bude  to  o čosi
rozsiahlejšie, ako bolo uvedené v predchádzajúcich rokoch. 
Celú  činnosť  môžeme  rozdeliť  na  niekoľko  oblastí.  Tu  ide  hlavne  o dlhšie
trvajúce aktivity, ktorých sa pravidelne zúčastňujú tí istí členovia.
 
     Do tejto oblasti patrí aktivita našich členov pod názvom Kreatívny svet. Tu
sa,  teraz,  už  len  počas  klubových dní,  venujú  zhotovovaniu  rôznych malých
dekoratívnych predmetov. Náklady na túto činnosť si členovia OZ uhrádzali zo
svojho.   
   
      Do  oblasti  aktivít  s dlhšou  dobou  trvania  radíme  aj  našu  spoluprácu
s vonkajším  svetom.  Tieto  majú  rôzny  charakter,  ale  opakujú  sa  pravidelne.
Niekedy sme iba prizvanými hosťami týchto podujatí,  inokedy rovnocenným
partnerom pri ich usporiadaní a sú aj také, ktorých sa zúčastňujeme na základe
vlastného rozhodnutia. Tak, že si ich dopredu naplánujeme.
                              --------------xxxxxxxxxx--------------
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     Ako som už spomínala, naše OZ žije aj životom, aktivitami, organizácií,
ktoré sú združené v SIC, teda konkrétne v našich priestoroch, Ul.  Hollého 2.
Samozrejme, spolupracujeme nielen čo sa týka prerozdelenia priestorov, ale aj
ako súputníci,  kolegovia.  SIC organizačné,  i po  stránke  finančnej,  zastrešuje
MÚ. Pani  primátorka  sa  rok čo rok so  zástupcami   všetkých  10 organizácií
v rámci SIC stretáva a to v predvianočnom čase. Tento rok sa to uskutočnilo 12.
12.  2018.  Cieľom  týchto  stretnutí  býva  obojstranná  výmena  skúseností,
poznatkov a tiež aj predostrenie našich plánov i plánov MÚ do budúceho roku.
Ako to bude o rok, uvidíme. 

     Je  pravdou, že spolupracujeme so všetkými organizáciami v rámci  SIC,
predsa len spolupráca a vzťahy s o.z. AURA je pre nás prioritná, nadštandardná.
Jednak sa čiastočne delíme aj o priestory a jednak si spolu plánujeme mnohé
z našich podujatí. Týka sa to bežnej klubovej činnosti, prevádzky kreatívneho
sveta, či spoločných výletov. Ide o to, že mnohí členovia nášho OZ sú zároveň
aj členmi o.z. AURA a naopak. 

     Táto spolupráca je pre obe združenia prínosom, vypomáhame si navzájom
nielen  nápadmi,  ale  aj  osobnou  angažovanosťou  p.  Mokrej  pri  realizácií
mnohých aktivít.  

     Okrem spomínaných aktivít v tejto správe, je nutné spomenúť aj nie menej
dôležitú  aktivitu  p.  Fulajtárovej  v oblasti  sociálno-právneho  poradenstva.
Pôvodne  táto  činnosť  bola  určená  pre  ľudí,  ktorých  odporučil  stacionár
psychiatrie, no akosi prerástla daný rámec svojho poslania. Z uvedenej aktivity
sa  stala  „právna  poradňa“,  ktorá  už  prerástla  hranice  pomoci,  poradenstva.
Keďže so žiadosťou o pomoc prichádzali  doslova už „ľudia z ulice“,  ktorých
právne náležitosti  si  vyžadovali  nielen  pomoc,  ale  doslova  advokáta,  OZ po
odporúčaní p. Fulajtárovej, s danou činnosťou v tomto roku končí.

     Spomínané poradenstvo bude menovaná naďalej bezplatne poskytovať iba
členom  OZ,  prípadne  ich  blízkym  príbuzným.  Čo  sa  týka  pacientov  zo
stacionáru, je potrebné toto najskôr konzultovať a pomoc sa bude týkať iba vo
forme poradenstva, nie ako advokátska prax. 

                       NAŠE MIMOKLUBOVÉ AKTIVITY  :  

     I keď všetky aktivity, ktoré som predtým opísala sú našimi aktivitami, mnohí
naši  členovia  to  tak  nevnímajú.  Pre  nich  je  činnosťou  iba  to,  čo  sa  robí
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vyslovene  s nimi  a pre   nich.  A tiež,  takýchto  aktivít,  podujatí,  nie  je  málo.
Väčšinou sú to tie, ktoré si sami naplánovali, zorganizovali a uskutočnili:

                            Tematické výlety mimo Prievidze

 1. 2. 2018   - Celodenný výlet Tatry Hrebienok – Ľadové sochy

24. 4. 2018 -  Výlet do Žiliny v spolupráci s OZ Mozaika 

  8.-11.6.2018 -  4 dňový výlet do Vysokých Tatier

15.-16. 11. 2018 – Účasť na Vernisáži výstavy Ligy za DZ – (jedným z autorov
vystavovaných a ocenených obrazov bola aj naša členka Veronika Medlíková)

-  Prílohy Správa č. 1 až 4  -  
       
       Aktivity v spolupráci s inými organizáciami v rámci mesta Prievidza

       27.4. 2017 – sa v priestoroch SOŠ Kalina už tradične uskutočnili tzv. Gastro
dni.  Podobne ako v minulosti,  naši  členovia  sa  zúčastnili  tejto  výstavy jedál
a praktických maturitných skúšok študentov Hotelovej akadémie. Toto podujatie
je pre našich členov vždy sviatkom a určite si ho pôjdeme pozrieť aj v tomto
roku. 

     19.4.2018 –  účasť  našich  členov  ako  psychická  podpora  maturantov
SSOŠ CA&TS počas ich praktických maturít

        10.5.2018 -        Krok za krokom -  „Urob niečo pre svoje zdravie“
                                                  Akcia konaná na golfovom ihrisku

      19.12.2018  -  Vianočný večierok  (prizvaná spevácka skupina ROZLET)

                      
- Prílohy Správa č. 5 až  8     -  

       Máj – október  2018 – práce  na  základe Dohody o dobrovoľníckej činnosti
      č. 18/12/52a/51 zo dňa 24.4.2018 –Stolovanie– dobrovoľníci Eva 
      Mikušková a A. Králiková

     Jún – november 2018  – práce  na  základe Dohody o dobrovoľníckej       
     činnosti  č. 18/12/52a/78 zo dňa 22.5.2018 Vzdelávanie – finančná  
     gramotnosť – dobrovoľníčka Veronika Medlíková
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      December – máj 2019 – práce  na  základe Dohody o dobrovoľníckej       
     činnosti  č. 18/12/52a/198  zo dňa 2611.2018 FOTOprojekt -  
     – dobrovoľníci  E. Mikušková a A. Králiková

                          SPOLUPRÁCA S     INÝMI ORGANIZÁCIAMI  
                                            A VZDELÁVANIE
   
      Medzi dôležité aktivity nášho OZ patria aj tie, ktoré sa realizujú prostredníctvom 1-2
členov  a často  aj  mimo  našich  priestorov.  Ide  hlavne  o vzdelávanie  a  to  v oblasti
získavania financií. Ďalej sú to rôzne aktivity, ktoré súvisia tak so vzdelávaním ako aj so
spoluprácou s rôznymi  inými  organizáciami,   ako napr.  Liga  za  DZ,   n.o.  Spokojnosť
Prievidza, a rôzne iné, aj nadnárodné subjekty. 

Aj  keď  priebežne  na  členských  schôdzach  predsedníčka  nášho  OZ  PhDr.  Adriana
Karáseková informuje  o obsahu daných stretnutí,   málokto  z našich  členov plne  chápe
nielen ich obsah, ale aj význam.  Z  toho dôvodu je zbytočné rozpisovať obsah a priebeh
daných stretnutí.  Je možné sa to dozvedieť z jednotlivých  informačných správ.  Tieto sa
stanú  súčasťou Správy o činnosti za rok 2018, ktorá bude archivovaná spolu s dielčími
správami z rokov 2019 a 2020 v  jednom zväzku.

     I keď sa možno zdá, že tieto vymenované aktivity nemajú pre našich členov
žiaden prínos, nie je tomu tak. Účasťou zástupcov OZ sa naše OZ dostáva do
povedomia širokej  verejnosti  tak v rámci Prievidze,  ako aj  celého Slovenska.
Konkrétnym prínosom je možnosť presadzovať naše konkrétne požiadavky na
konkrétnych miestach tak, aby boli prínosom pre nás všetkých v OZ. 

     Súhrn vzdelávacích aktivít v     roku 2018:  

16.1. 2018  - Zvolen      Vzdelávací workshop grantového programu
                                           Bezpečne v komunite, bezpečne doma.

                 Nadácia pre deti Slovenska
                         Partner programu poisťovňa KOOPERATÍVA, a.s.

                  3. ročník grantového programu.

22.6.2018 – Žilina                   Psychiatrický zjazd  Ž i l i n a
                    Panelová diskusia o reforme psychiatrickej starostlivosti v ČR a SR.

24.10. 2018              Workshop pacientskych organizácií konaných v Bratislave

23.-24.11. 2018              II. Celoslovenská pacientská konferencia AOPP  a
                                              III. Národná konferencia EUPATI sk.

- Prílohy Správa č. 9 až 12      -  
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Podrobný priebeh daných konferencií, seminárov – stretnutí sú zachytené 
v priložených správach. Ich obsah je veľmi dôležitý, nakoľko mapujú nielen 
priebeh jednotlivých stretnutí, ale hlavne situáciu v oblasti duševného zdravia 
a ... (zdravia ľudí vôbec) u nás na Slovensku. Po rokoch bude možné porovnať, 
v čom sme sa zlepšili, ev. čo je ešte nutné naprávať. 

Príloha:  Správa 1-12

                                       Z     b i     e r k     a       N e z     á b u     d k     a  

     Na základe rozhodnutia z ČS zo dňa 26.7.2018 sme sa v tomto roku do
zbierky Nezábudka nezapojili.

Príloha:  Zápis Nezábudka str. 1-2

                                        Z     m e n a       S     t a     n o     v     OZ  

     Z dôvodu zmeny sídla k 1.12.2017 sme museli na novo upraviť v tomto bode
naše  Stanovy.  Nakoľko  to  bolo  nevyhnutnosťou,  pristúpili  sme  zároveň  aj
k zmene podmienok prijímania nových členov. Tento bod je pre nás záväzný až
do odvolania. Stanovy sú verejne prístupné v klubových priestoroch a zároveň
sú zverejnené na internetovej stránke Združenia. 

                               N o     v     é     p r i     h l á š k     y  členov OZ  

     Na základe zmeny legislatívy o ochrane osobných údajov, je potrebné, aby
všetci  členovia  na  novo  vyplnili  prihlášku  za  člena  OZ  s prihliadnutím  na
uplatnenie sa Zákona č. 18/2018 Z.z. vcelku. V priebehu I. polroka sa uskutoční
pre členov nášho OZ podrobný výklad daného zákona, aby lepšie poznali práva
i povinnosti využívania ich osobných údajov v rámci administratívnych úkonov
v OZ. 
 

V Prievidzi, január 2019

                                                          Vypracovala:  Eva Fulajtárová
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