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Humanitárne občianske združenie - Lučenec

Náš program je súhrnom služieb 
podporujúcich zlepšenie života 
mladých ľudí, predovšetkým 
spoločensky znevýhodnených, zo 
sociálne slabých rodín, rómskych a 
nerómskych.

Centrum sociálnej pomoci mladým

Predsvedčenie, ktoré o sebe 
mládež má: že by na svete všetko 
zariadila a vybavila lepšie, než to 
neprebudené ľuďstvo zariaďovalo 
pred ňou, nebýva snáď len ješitne 
sebaprecenivé, ale tiež a ešte viac 
- krásne a povzbudivé. 

 Jozef Čapek
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Kresťanské združenie Slovo Života, Modra, Cez detí k rodine, 
Kremnica, Viva network, KRŽ, Rimavská Sobota, ZŽZ Fenestra, 
Košice, OÚP, Lučenec a OÚP Poltár, Mesto Lučenec, Obvodný 
úrad Lučenec - Odbor školstva a odbor sociálnych vecí, ZŠ Haličská 
č.7, ZŠ Kubínyiho námestie č.6, Lučenec, ZŠ Masarykova č.2, ZŠ 
Novomeského, Lučenec, ZŠ ulica Slobody, Poltár, NOS - OSF

prezidentka a zakladateľka (do 30.6.2004) 

prezident (od 1.7.2004 do 31.12.2004)

zakladateľ  
zakladateľka 
zakladateľ

predsedkyňa (do 31.8. 2004) 

manažérka sekcie sociálnej (do 30.6.2004)

manažérka ekonomického oddelenia 
manažérka sekcie doučovania  
manažéri spracovania projektov  
a ekonómovia 
manažér informačno-poradenského centra 
manažér sekcie podnikania 
manažér infomediálnej sekcie a dizajnér 
sekcia kultúry 
vedúca Agentúry podporovaného 
zamestnania

Členovia výboru

Členovia revíznej komisie

TOP management 

Spolupráca s organizáciami: 

Sme tu preto, aby sme zlepšovali 
kvalitu života celej spoločnosti 
tým,  že budeme prispievať 
svojou humanitárnou činnosťou k 
riešeniu problémov mladých ľudí 
pochádzajúcich zo sociálne slabého, 
znevýhodneného prostredia a 
umožníme im aktívne a zmysluplne 
žiť v našej spoločnosti.



prípadné možnosti 
sponzorovania-základné 
informácie pri práci s 
počítačom

- pomoc pri vypracovaní 
podnikateľských zámerov, 

  potrebných k maturitným 
skúškam,

- hľadanie informácii na 
internete

- hľadanie zamestnania
- pomoc pri vypisovaní 

formulárov a žiadostí
- informácie pre dospelých, 

začínajúcich podnikateľov, 
  celý postup pri zakladaní 

fi rmy
- informácie pre dospelých 

vypisovanie tlačív 
sprevádzanie

- poskytovanie informácii zo 
všetkých oblastí života, 

  zdravie, práca, kultúra, 
legislatíva, sociálne dávkysekcia dobrovoľníkov a 

aktivizácie mládeže
Marcela Fiľová
- v sekcii je dvadsať 

dobrovoľníkov, ktorí 
aktívne pomáhajú pri 
humanitnej činnosti

Neziskové služby:

Podnikateľská činnosť: 

sekcia doučovania
Marcela Fiľová, Bc  Henrich 
Gondáš manažéri pre 
stredisko Lučenec 
Doučovanie detí zo sociálne 
slabých rodín rómskeho i 
neromskeho pôvodu
- predškolská príprava detí
- doučovanie 1.- 4. ročník
- doučovanie 5. - 9. ročník
- príprava žiakov na 

monitoring
- doučovanie stredoškolákov 

Matematika, Slovenský 
jazyk, Nemecký  jazyk, 
Anglický jazyk

- príprava študentov na 
prímacie pohovory na 
vysokú školusekcia krízovej pomoci a 

poradenstva
Eva Demeová
- proaktívny prístup v 

oblasti prevencie násilia 
páchaného na ženách a 
dievčatách

- poradenstvo obetiam 
násilia

- ženský klubsekcia sociálna
Eva Demeová, manažérka
- zaobstarávanie šatstva 
- poskytovanie nutnej stravy 

ďeťom na doučovaní
- poskytovanie školských 

potrieb
- usporiadanie besiedok z 

príležitosti MDD, 
  vianočných a veľkonočných 

sviatkov  

sekcia zdravotná
MUDr. Olina Kovácsiková, 
manažérka
- lekárske prehliadky detí 
 (logopedické, očné, interné 

vyšetrenia)
- nákup nutných liekov
- nákup zdravotníckych 

potrieb (dioptrické 
okuliare)sekcia kultúry

Kaločai Július,
Dušan Deme, manažéri
- tanečná činnosť
- dramaturgická činnosť
- výtvarná výchova
- usporiadanie súťaže 

mladých talentov v 
kategórii spev a hudobný 
prejav Romano Hangórosekcia informačného 

poradenstva 
manažérky Rezníková 
Adriana, Eva Demeová
- informácie a pomoc pri 

problémoch s nízkou 
životnou úrovňou mládeže

- orientácia v poskytovaní 
sociálnych dávok

- pomoc pri vybavovaní 
najrôznejších záležitostí 
sociálneho charakteru

- konzultácie a spisovanie 
žiadostí, zmlúv, dohôd, 
žalôb

- besedy a prednášky
- informácie pre žiakov 

základných škôl ohľadne 
možností štúdia na 
stredných školách a 
prípadné možnosti 
sponzorovania

- informácie pre študentov 
stredných škôl ohľadne 
možností štúdia na 
vysokých školách a 

sekcia doučovania
manažér Marcela Fiľová
a Bc  Henrich Gondáš
- doučovanie detí zo 

solventných rodín
- príprava na prijímacie 

pohovory na stredné a 
vysoké školysekcia ekenomického 

oddelenia 
manažérka Petra Magová
a Michaela Štofková
- vedenie jednoduchého a  

podvojného účtovníctva 
  pre podnikateľov a 

neziskové organizácie
- vypracovanie 

podnikateľských zámerov
- ekonomické poradenstvo



 Hospodárenie  2004

1. Tržby z predaja služieb     51.020,00
2. Tržby z doučovania     5.011,00
3. Tržby z vedenia účtovníctva     336.377,00
4. Úroky       612,00
5. Dotácia OÚP      973.514,00
6. Dotácie Ministerstvo kultúry SR   100.000,00
7. Dotácie Krajský školský úrad SR   25.000,00
8. Dotácie Mesto Lučenec        15.000,00
9. Dotácie FSR Agentúra pre sprostred. zamest. 193.486.00
 Výnosy spolu               1.700.020,00

1. Spotreba školských potrieb    16.822,50
2. Spotreba kancelárskych potrieb   22.714,00
3. Spotreba materiálu na nákup stravy pre deti 20.811,00
4. Spotreba čistiacich potrieb    6.745,00
5. Spotreba materiálu DHM    138.189,80
6. Nákup časopisov a odbornej literatúry  4.012,00
7. Zdravotné potreby     610,00
8. Vecné ceny pre súťažiacich    21.110,90
9. Spotreba energií        17.820,00
10. Opravy a udržiavanie     323,081,80  
11. Cestovné       30.239,00
12. Náklady na reprezentáciu    5.002,00
13. Náklady na poštovné     2.318,00
14. Ostatné služby        40.000,00
15. Náklady na telefón     55.748,00
16. Nájomné       32.483,50
17. školenie a semináre     5.001,00
18. Poistenie účtovníctva     8.208,00
19. Ubytovanie       20.250,00
20. Služby za vedenie účtovníctva      15.812,00
21. Mzdové náklady      723.063,00   
22. Zákonné sociálne poistenie    253.702,00
23. Náklady na stravné zamestnancov   36.478,00
24. Spotreba cenín a kolkov       12.456,00
25. Odpisy NIM a HIM     12.102,00
26. Platené úroky      210,00
27. Ostatné fi nančné náklady    11.422,00
 Náklady spolu               1.836.411,50

Celoslovenská súťaž v speve 
a v hudobnom prejave 
konaná 10 decembra 2004
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