Centrum sociálnych služieb KA, o. z.
Kalinčiakova 781/2, 963 01 Krupina

Výročná správa za rok 2013

Úvodné informácie
Myšlienka založiť občianske združenie Centrum sociálnych služieb KA skrsla
zakladateľom v priebehu r. 2010, nakoľko chceli vytvoriť priestor na rozvoj a poskytovanie
širšieho spektra sociálnej pomoci a sociálnych služieb v meste a okrese Krupina. Úmysel bol
naplnený koncom roku 2010. V decembri 2010 prípravný výbor OZ zaslal potrebné doklady
na MV SR. Občianske združenie Centrum sociálnych služieb KA bolo zaregistrované na
Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod číslom spisu VVS/1-900/90-36795 dňa 14.
januára 2011.
Podmienky vzniku a právne postavenie občianskeho združenia upravuje zákon
83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Ďalej sa riadi zákonom
431/2002 Z. z. z 18. júna 2002 o účtovníctve a Opatrením Ministerstva financií SR z 10.
decembra 2002, Opatrením MF SR č. MF/24975/2010 a Opatrením MR SR č.
MF/17695/2013, ktorým ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania pre účtovné jednotky,
ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania.
Činnosť občianskeho združenia sa riadi stanovami, ktoré sú prístupné na požiadanie
v sídle občianskeho združenia.
Poslaním občianskeho združenia je združovať fyzické a právnické osoby za účelom
sprostredkovania, zabezpečenia pomoci alebo poskytnutia pomoci občanom v sociálnej alebo
hmotnej núdzi, občanom marginalizovaných skupín, občanom odkázaných na sociálnu
pomoc, seniorom, občanom odkázaným na sociálnu službu, zdravotne znevýhodneným
občanom a pod. a iniciovať a podnecovať konkrétne opatrenia, ktorými by sa eliminovali
závažné negatívne sociálne javy v zmysle platnej legislatívy a v súlade s legislatívnymi
normami Európskej únie. Cieľom združenia je aj prevencia, depistáž, diagnostika,
poradenstvo a pomoc občanom v sociálnej alebo hmotnej núdzi. Ďalej je cieľom združenia
pomoc pri integrácii zdravotne znevýhodnených občanov do možného pracovného procesu
a do spoločnosti.
Občianske združenie sa v roku 2011 zaradilo medzi neverejných poskytovateľov
sociálnych služieb. Na Banskobystrickom samosprávnom kraji zaregistrovalo sociálne služby
– základné sociálne poradenstvo, sprostredkovanie osobnej asistencie a opatrovateľská služba.
V roku 2012 sme rozšírili poskytované sociálne služby o zariadenie núdzového bývania
a denný stacionár.
Veríme, že budeme ďalej napredovať v činnosti a aktivitách, ktoré sú našou prioritou
a zlepšovať ich kvalitu.
Na rok 2013 sme si stanovili za cieľ:
- pokračovať v kvalitnom poskytovaní sociálnych služieb (aj formou ďalšieho vzdelávania
stálych zamestnancov Centra a účasťou na odborných konferenciách a workshopoch),
- spropagovať inovatívne metódy práce s dospelými a seniormi prostredníctvom tréningov
pamäti,
- pokračovať v programoch na zapojenie dobrovoľníkov do práce aj v našom Centre,
- pokračovať v spolupráci s ostatnými organizáciami sociálnych služieb na území nášho
mesta,
- rozšíriť kapacitu zariadenia núdzového bývania (hľadaním vhodných grantových výziev),
- z dôvodu efektívnosti poskytovať sociálnu službu - denný stacionár len na jednom mieste
(Krupina),
- pokúsiť sa zabezpečiť letné rekreačné pobyty pre našich klientov a letné tábory pre deti
z nášho mesta.

Výročná správa dáva priestor na vyhodnotenie úspešnosti plnenia cieľov, ktoré boli
pre rok 2013 stanovené. Podrobná analýza príjmov a výdavkov poskytuje informácie, ako sa
počas roku 2013 v občianskom združení hospodárilo.
Činnosť občianskeho združenia
Činnosť občianskeho združenia v roku 2013 prebiehala v súlade s účelom, na ktorý
bolo združenie zriadené a podľa vytýčených cieľov. V priebehu januára občianske združenie
požiadalo o výmaz sociálnej služby – denný stacionár v Bzovíku č. 47 v Registri
poskytovateľov sociálnych služieb Banskobystrického samosprávneho kraja. Cieľom bolo
zefektívniť poskytovanie sociálnej služby – denný stacionár na jednom mieste – v Krupine.
Snahou Centra a jeho zamestnancov bolo aj naďalej kvalitné poskytovanie sociálnych služieb
(základné sociálne poradenstvo, sprostredkovanie osobnej asistencie, opatrovateľská služba,
denný stacionár a zariadenie núdzového bývania), ale aj zvyšovanie odbornosti
zamestnancov. Z uvedeného dôvodu sa zamestnanci zúčastňovali rôznych kurzov, seminárov
a konferencií (konkrétny popis viď nižšie). Počas roka 2013 sa zamestnanci pravidelne
zúčastnili supervízie.
Centrum sociálnych služieb KA podalo na Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny SR dňa 11. 12. 2012 Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych
služieb a dotácie na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately. Dotácia nám bola schválená a práce na vybudovanie bezbariérového prístupu
a nájazdov v objekte na Sládkovičovej ul. 39, Krupina prebiehali v období mesiacov máj až
október 2013. Bezbariérové prostredie uľahčí prístup všetkým klientom s obmedzenou
schopnosťou pohybu.
Zapojili sme sa do Jarnej výzvy Fondu GSK zameranej na cieľovú skupinu seniorov,
v ktorej nám bol schválený projekt „Trénuj pamäť – ži aktívnejším životom“ v sume 950
EUR. Vďaka tomuto projektu sme mohli uskutočniť cyklus tréningov pamäti pre dospelých a
seniorov nielen v Krupine, ale aj v blízkom kúpeľnom meste Dudince.
Naša organizácia sa zapojila do druhého kola grantovej výzvy Nadácie Granvia s
projektom zameraným na rozšírenie zariadenia núdzového bývania pre osamelých rodičov s
deťmi, týrané ženy a pod. Dôvodom bola nedostatočná kapacita miest oproti zvyšujúcemu sa
množstvu žiadostí ľudí, ktorí sa ocitli v sociálnej alebo hmotnej núdzi a danú sociálnu službu
nevyhnutne potrebujú. Nadácia Granvia sa rozhodla náš projekt podporiť finančnou čiastkou
8 300 EUR, ktorá má slúžiť na opravu a zrekonštruovanie kúrenia, hygienických priestorov,
výmenu okien a dverí, nákup vnútorného vybavenia zariadenia. V mesiacoch november
a december sa začali prípravy na rekonštrukčné práce v budove na Ul. 29 augusta 628,
Krupina, ktorú nám prenajalo Mesto Krupina.
V mesiaci december sa naše občianske združenie prvýkrát mohlo zaregistrovať do
Notárskeho centrálneho registra určených právnických osôb. Následne bude môcť o. z.
prijímať 2 % z dane.
Sociálne služby
Základné sociálne poradenstvo
Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej
sociálnej situácii. V základnom sociálnom poradenstve ide o posúdenie povahy problému
fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach
riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.

Sociálne poradenstvo sa vykonáva ambulantnou formou v kancelárii sociálnych poradcov
v priestoroch Centra sociálnych služieb KA na Sládkovičovej ulici v Krupine každý pracovný
deň v čase od 8,00 – 15,00 hod. a terénnou formou v prirodzenom prostredí klienta.
Klienti prichádzajú s rôznymi sociálnymi problémami a životnými situáciami (nezamestnaní,
osamelí rodičia s deťmi, osoby so zdravotným postihnutím, ľudia bez domova a i.). V roku
2013 bol celkový počet klientov ZSP 80 osôb.
Sprostredkovanie osobnej asistencie (SOA)
Sprostredkovanie osobnej asistencie je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým
zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu alebo
fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na osobnú asistenciu.
SOA je služba pri vykonávaní administratívnych úkonov, vedenie databázy užívateľov
osobnej asistencie, vedenie databázy osobných asistentov a záujemcov o vykonávanie osobnej
asistencie, vykonávanie základného sociálneho poradenstva a vzdelávanie užívateľov osobnej
asistencie a osobných asistentov a pomoc pri riešení konfliktov vzniknutých medzi fyzickou
osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a osobným asistentom v súvislosti s uzatvorenou
zmluvou o výkone osobnej asistencie.
Pomoc pri vykonávaní administratívnych úkonov je najmä príprava návrhov zmlúv o výkone
osobnej asistencie medzi fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a osobným
asistentom, pomoc pri spracúvaní výkazov odpracovaných hodín osobným asistentom a
vyplácanie odmien osobným asistentom.
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na
pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zák. č.
448/2008 Z. z. v znení noviel a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy (napr. osobná
hygiena, stravovanie, obliekanie), úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť (napr. nákup
potravín, donáška jedla do domu, bežné upratovanie v domácnosti) a základných sociálnych
aktivitách (napr. sprievod na lekárske vyšetrenie, vybavenie úradných záležitostí). Na základe
posudkovej činnosti sa určuje stupeň odkázanosti a rozsah úkonov opatrovateľskej služby.
V roku 2013 bola táto sociálna služba poskytovaná 4 klientom a 2 klientom bola poskytovaná
odľahčovacia služba.
Zariadenie núdzového bývania
V tomto zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, na ktorej je páchané násilie,
ktorá je obeťou obchodovania s ľuďmi, osamelej tehotnej žene a rodičovi alebo rodičom
s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu z vážnych dôvodov (živelná
pohroma, požiar, ekologická alebo priemyselná havária) užívať bývanie, a fyzickej osobe,
ktorá dovŕšila dôchodkový vek alebo ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a nemá
zabezpečené ubytovanie alebo nemôže z vážnych dôvodov užívať bývanie. V zariadení
núdzového bývania je možné umiestniť 5 klientov. Maximálna doba pobytu v zariadení je 6
mesiacov.
V roku 2013 boli v tomto zariadení umiestnené 4 rodiny a to v počte 11 klientov.
Denný stacionár
Denný stacionár je určený fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a je
odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. Je v prevádzke každý
pracovný deň od 7,30 – 16,00 hod. Táto sociálna služba sa od 01. 01. 2013 prevádzkovala len
na Sládkovičovej 39 v Krupine. Sociálna služba – denný stacionár - miesto poskytovania
Bzovík 47, bola vymazaná z Registra poskytovateľov sociálnych služieb Banskobystrického
kraj od 25. 03. 2013. So zmenou miesta poskytovania sociálnej služby súhlasili všetci klienti,

ktorí navštevovali denný stacionár Bzovík a prešli do denného stacionára na Sládkovičovej 39
v Krupine. Kapacita prevádzky denného stacionára je vytvorená pre 10 klientov. Klienti túto
službu využívajú denne alebo vo vybrané dni v týždni a to v závislosti od záujmu a potrieb
klienta a jeho rodiny.
V dennom stacionári je okrem pobytu a dohľadu, vytvorený priestor pre rôznu záujmovú
činnosť, sociálnu rehabilitáciu, pracovnú činnosť (napr. práca s textilom, práca s hlinou),
tréningy pamäti a aktivizačné programy.
Pre klientov denného stacionára boli pripravené rôzne aktivity, ako napríklad:
Pracovná činnosť (práca v záhrade)

Kreatívne dielne (pletenie z papiera)

Kreatívne dielne (výroba sovy)

Iné aktivity
Týždeň mozgu
Celosvetová akcia „Týždeň mozgu“ prebiehala v dňoch od 11. – 17. marca 2013 a naše
Centrum sa zapojilo aj tento rok pod názvom „Mozgový jogging... trénujeme náš mozog, aby
ostal čo najdlhšie aktívny...“. Trénerky pamäti si pripravili prednášku pre verejnosť, aktivity
pre deti a žiakov ZŠ (prednáška o mozgu, matematicko-logické úlohy, koncentračné cvičenie
s kockou). Tieto aktivity uskutočnili naši pracovníci v Centre sociálnych služieb KA na
Sládkovičovej ulici v Krupine a v Základnej škole E. M. Šoltésovej v Krupine. Tento rok sme
sa zamerali najmä na žiakov ZŠ (4., 6., 8. ročníky).

Zbierka šatstva
V dňoch 24. - 25. apríla 2013 (streda, štvrtok) v čase 8,00-15,30 hod. v priestoroch Centra
sociálnych služieb KA na Sládkovičovej ulici sa sme zrealizovali zbierku akýchkoľvek
nositeľných detských, dámskych a pánskych odevov a obuvi, ktoré sú už nepotrebné.
Zozbierané veci sa posunuli ľuďom, ktorí to potrebovali.
CSS KA na sociálnej sieti
Naše Centrum okrem webovej stránky má od júla stánku aj na sociálnej sieti Facebook, kde sa
umiestňujú rôzne informácie, aktuality, fotografie. Cieľom je, aby sme sa priblížili všetkým,
ktorých zaujíma naša činnosť a ukázali sme, čo sa u nás deje.
Týždeň dobrovoľníctva
Centrum sa zapojilo aj tento rok do Týždňa dobrovoľníctva. Ako dobrovoľník sa mohol
zapojiť ktokoľvek počas dvoch dní (17. - 18. 09. 2013). Celkový počet dobrovoľníkov, ktorí
prispeli svojou činnosťou bolo 32 a odpracovali 101 dobrovoľníckych hodín. Dobrovoľníci
pomáhali vyčistiť a skrášliť okolie budovy Centra a pomáhali aj pri aktivitách zameraných na

prácu s klientmi denného stacionára a zariadenia núdzového bývania. Dňa 18. 09. 2013 sme si
ako bonus pripravili pre všetkých záujemcov v našich priestoroch aj prednášku
o dobrovoľníctve, ktorej sa zúčastnili predovšetkým seniori, ktorí nám príležitostne pomáhajú
ako dobrovoľníci.

Tréning pamäti v Dudinciach
Na začiatku septembra odštartoval preventívny vzdelávací program Tréning pamäti - Dudince
2013 pod vedením našich certifikovaných trénerov pamäti. Finančná podpora na realizáciu
programu bola zabezpečená z grantového systému Jarnej výzvy Fondu GSK. Tréning pamäti
prebiehal v spolupráci so spoločnosťou Kúpele Dudince, a.s.

Vianočné dieťa
Dňa 17. 12. 2013 v popoludnajších hodinách v našom Centre sa uskutočnilo odovzdanie
vianočných darčekov pre deti nášho mesta zo sociálne alebo materiálne núdznych rodín.
Zabezpečili ich pracovníci mesta Krupina prostredníctvom Charity ACS, ktorá spolupracuje s
Nadáciou Geschenke der Hofnugh v Nemecku. Stretnutie prebehlo v príjemnej vianočnej
atmosfére a všetci účastníci spolu s deťmi si zaspievali aj pár vianočných kolied.

Účasť zamestnancov na seminároch, konferenciách a kurzoch v roku 2013
07. februára 2013/Banská Bystrica – seminár „Aktuálne otázky na úseku poskytovania
sociálnych služieb v podmienkach miest a obcí“ organizovaný VOSKO, s. r. o. Brusno
10. jún 2013/Banská Bystrica – interaktívny kauzistický seminár „Rodina v sieti pomoci: Keď
je klientom rodič s poruchou pripútania...“ organizovaný Návrat, o. z. – Centrum Návrat
a Centrum pomoci rodine, Banská Bystrica
13. september 2013/Bratislava – kurz „Mediácia v rodinných problémoch“ organizovaný MC
Resolution, s. r.o.
18. – 19. september 2013/Bratislava – konferencia „5. fórum poskytovateľov sociálnych
služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím“ organizovaná SocioFórom a Mestom Bratislava
19. – 20. september 2013/Bratislava – 5. medzinárodná konferencia „Aktivizácia seniorov
a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovej choroby“ organizovaná Centrom
Memory, n. o. a Slovenskou Alzheimerovou spoločnosťou
26. – 27. september 2013/Banská Bystrica – kurz „Psychologické a psychiatrické minimum“
organizovaný ADEVEC, s. r. o.
01. október 2013/Bratislava – konferencia „Sociálna inklúzia – skúsme spolu dosiahnuť viac“
organizovaná MPSVaR SR, Slovenskou sieťou proti chudobe a SocioFórom
14. október – 21. november 2013/Zvolen – kurz „Inštruktor sociálnej rehabilitácie“
organizovaný Akadémiou vzdelávania Zvolen
28. októbra 2013/Sliač – konferencia „250 rokov starostlivosti o deti mimo vlastnej rodiny –
ako ďalej?“ organizovaná Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
06. – 07. novembra 2013/Banská Bystrica – seminár „Podlimitné zákazky od 1. 7. 2013
v zmysle novely zákona o verejnom obstarávaní“ organizovaný VOSKO, s. r. o. Brusno
21. november 2013/Bratislava – konferencia „Sociálne služby na Slovensku. Ako ďalej?“
organizovaná Asociáciou poskytovateľov sociálnych služieb a SocioFórom
11. december 2013/Banská Bystrica – odborný seminár „Inovatívne metódy a formy práce
s klientmi so špeciálnymi potrebami“ organizovaný Banskobystrickým samosprávnym krajom

Finančná správa
Občianske združenie malo na začiatku účtovného obdobia 2013 záväzok voči
fyzickým osobám za rekonštrukciu budovy, v ktorej sídli, ktorý sa postupne spláca. Majetok
občianskeho združenia tvoril finančný majetok v členení peniaze v pokladni a na bankových
účtoch vo VÚB, a. s. a v SLSP, a. s. pobočka Krupina. Na rozšírenie priestorov jednej zo
sociálnych služieb – ZNB v októbri 2013 schválila Nadácia GRANVIA v rámci projektu
„Spolu urobme viac“ nášmu občianskemu združeniu grant v celkovej výške 8300 EUR. Prvá
časť grantu vo výške 7470 EUR bola poskytnutá v roku 2013 a reálne bude vynaložená na
náklady projektu v roku 2014.
56,32 €

Stav pokladne k 31. 12. 2013:
Stav na bežnom účte k 31. 12. 2013:
vo VÚB, a. s.:
v SLSP, a. s.:

136,82 €
96,80 €

Majetok celkom k 31. 12. 2013:

289,94 €

Grant budúcich období r. 2014 (Nadácia GRANVIA): 7470,00 €
Príjmy 2013
Mesto Krupina (fin. príspevok na prevádzku)
VÚC BBSK (fin. prísp.na prevádzku, ZNB a ZSP spolu)
ÚPSVaR Zvolen (CHD-§56,§60) §54 Z.č.5/2004
MPSVaR SR (dotácia zák. č. 50/2012 Z.z.)
MPSVaR SR (kapitálové 2013)
Klienti – za poskytovanie soc. služieb
Nadácia SOCIA - grant
FOND GSK - grant
Nadácia Orange - grant
Dary, sponzori
Spolu:

0,00 €
9050,00 €
11243,20 €
22080,00 €
4000,00 €
3978,00 €
780,80 €
950,00 €
200,00 €
300,00 €
52582,00 €

Výdavky 2013
Mzdy
Odvody
Prevádzková réžia
Nájom
Ostatné
Bezbariérový vstup (MPSVaR SR kapitálové)
Projekt – vzdelávanie zamestnancov (SOCIA)
Projekt – tréningy pamäti (Fond GSK)
Projekt – Darujte Vianoce (Nadácia Orange)
Nákup práčky a zariadenia ZNB (z daru)
Spolu:

22110,29 €
11978,61 €
9652,70 €
2613,33 €
1801,00 €
4445,47 €
780,80 €
950,00 €
200,00 €
302,80 €
54835,00 €

Výsledok hospodárenia k 31. 12. 2013:

- 2253,00 €

Finančné prostriedky boli použité na:
- mzdy, odvody zamestnancov, zamestnancov v CHD a príležitostných dohodárov,
- prevádzková réžia (kancelárske potreby, nájom, telefón, internet, spracovanie
účtovníctva a mzdovej agendy, poistné, komunálny odpad, TV Magio v dennom
stacionári, revízie, BOZP, registrácia domény, základný balík služieb k doméne a iné
prevádzkové výdavky),
- energie (el. energia, vodné, stočné, pevné palivo na vykurovanie),
- na základe poskytnutej kapitálovej dotácie z MPSVaR SR na úpravu a zmenu vstupov
do budovy na bezbariérové,
- nákup materiálu na terapeutickú a záujmovú činnosť klientov v dennom stacionári,
- nákup potrebného materiálu a dovybavenia zariadenia núdzového bývania a denného
stacionára.
K dňu 31. 12. 2013 vedie občianske združenie vo svojej evidencii úver – pôžičku od
FO vo výške 6339,50 €.
Plánovaný rozpočet schválený VZ na rok 2013 bol dodržaný. Účtovne občianske
združenie vykazuje stratu 2253 EUR z dôvodu prípravy nových projektov pre ďalšie obdobie
činnosti združenia, ako aj vyšším spolufinancovaním realizovaných projektov.
Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby podľa druhu
poskytovanej sociálnej služby za kalendárny rok.
Druh sociálnej služby
Denný stacionár
Zariadenie núdzového bývania
Základné sociálne poradenstvo
Sprostredkovanie osobnej asistencie
Opatrovateľská služby

EON/mesiac
244
216
150
53
254

EON/rok
2928
2592
1800
636
3048

Zhodnotenie roka 2013
Občianske združenie Centrum sociálnych služieb KA v roku 2013 napĺňalo stanovené
ciele. Väčšinu z našich cieľov sa nám podarilo naplniť vďaka dotačným, grantovým
programom, aktivite a osobnej zainteresovanosti našich zamestnancov a v spolupráci
s viacerými odbornými organizáciami. Sme vďační za uskutočnené cykly tréningov pamäti
(inovatívnosť), za všetky vzdelávacie programy pre zamestnancov, za ochotu mnohých
dobrovoľníkov počas celého roka. Jedným z vzácnych úspechov v roku 2013 je získanie
grantu na rozšírenie zariadenia núdzového bývania, ktoré nás čaká v roku 2014.
Zo stanovených cieľov sa nám nepodarilo zabezpečiť rekreačné pobyty pre našich
klientov so ZP a letné tábory pre deti z nášho mesta, čo je pre nás výzvou do ďalšieho
obdobia.
Centrum sociálnych služieb KA sa bude aj naďalej snažiť pokračovať v činnosti
v roku 2014 a vyvíjať ďalšie kroky vedúce k zvyšovaniu kvality a odbornosti našich aktivít
a činnosti.

ĎAKUJEME
za finančnú a morálnu pomoc, za odbornú spoluprácu, za čas a energiu
a za záujem o našu prácu:
vedeniu mesta Krupina
Banskobystrickému samosprávnemu kraju
MPSVaR SR
pracovníkom UPSVaR Zvolen a Krupina a ď.
Centru MEMORY
Nadácii SOCIA
Nadácii GRANVIA
Nadácii Orange
Fondu GSK
a všetkým priateľom a známym
dobrovoľníkom
sympatizantom.

Záver
Táto výročná správa je dostupná verejnosti na požiadanie v sídle občianskeho
združenia.

V Krupine 05. 05. 2014

