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Vízia a ciele

ATHÉNA, občianske združenie (OZ ATHÉNA) je dobrovoľným združením rodičov detí so
zdravotným postihnutím, dospelých ľudí so zdravotným postihnutím a ľudí, ktorí ich
podporujú s cieľom presadzovať všestranný rozvoj zdravotne postihnutých osôb, vrátane ich
ďalšieho uplatnenia. Združenie prešlo od svojho založenia v r.2000 vývojom a postupne svoje
ciele vyprofilovalo najmä v oblasti sociálnych služieb.
Jednou z hlavných úloh združenia je presadzovať myšlienky Dohovoru OSN o právach osôb
so zdravotným postihnutím. Cieľom je komplexný rozvoj a následná integrácia detí, mládeže
a dospelých so zdravotným postihnutím do života v komunite. Za nevyhnutnú považujeme aj
podporu rodín so zdravotne znevýhodneným dieťaťom.
OZ ATHÉNA je od 4.1.2007 je poskytovateľom ambulantnej formy sociálnej služby domov
sociálnych služieb v Dennom detskom stacionári DEDESO. Od 1.9.2016 sme naše služby
rozšírili o terénnu aj ambulantnú formu včasnej intervencie. Tento rok bol významný aj tým,
že sme odčlenili poskytovanie ambulantnej formy včasnej intervencie od priestorov DEDESA,
čo umožnilo využívanie rôznych foriem práce s rodinami a lepšie podmienky pre tím.
Aj vzhľadom k tomu, že naši pôvodne detskí prijímatelia služieb postupne dovršujú vek
dospelosti, následne sa menia ich potreby a záujmy, vnímame potrebu v budúcnosti rozšíriť
naše služby o možnosť poskytovania sociálnych služieb pre dospelých so zdravotným
znevýhodnením. Tento druh komunitnej služby, ktorá umožňuje človeku , aby žil život podľa
svojich predstáv, aby rozhodoval o službe a podpore, ktorú potrebuje, nie len v našom
regióne absentuje.
Dosiahnuť v poskytovaní sociálnych služieb pre človeka so
znevýhodnením celoživotnú, primeranú mieru podpory, za súčasného zotrvania v
prirodzenom prostredí rodiny je našou víziou na najbližšie roky.
Rok 2021 bol zvláštny. Striedali sa obdobia relatívneho pokoja s neistotou. Pandemická
situácia spôsobená ochorením COVID – 19 prinášala obavy z nákazy najmä počas druhej
a tretej vlny. Napriek osobným karanténam sa podarilo udržať prevádzku v Dennom
detskom stacionári DEDESO a nedošlo k prerušeniu poskytovania ambulantných služieb.

Mgr. Katarína Moncoľová
predsedníčka
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Správa o činnosti
Pri poskytovaní sociálnych služieb je pre nás samozrejmosťou prihliadať na individuálne
potreby klientov, poskytovať služby na základe ich požiadaviek, vychádzať z ich silných
stránok, aktivizovať ich podľa schopností a možností, poskytovať sociálnu službu na odbornej
úrovni, spolupracovať s rodinou, obcou a komunitou. Pri práci využívame na človeka
zameraný prístup, ktorý sa prelína s princípmi bazálnej stimulácie.

Denný detský stacionár DEDESO
Denný detský stacionár DEDESO je nízko kapacitné zariadenie komunitného charakteru
poskytujúce sociálnu službu v Zmysle §38 Zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách
deťom a dospelým do veku 30 rokov, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby. Služba
je poskytovaná ambulantnou formou, v čase od 7.00 hod do 15.30 hod. Rozsah poskytovanej
služby pre prijímateľa je individuálne dohodnutý v Zmluve o poskytovaní sociálnej služby.
Pandemická situácia
Činnosť zariadenia a poskytovanie služieb síce ovplyvňuje pretrvávajúca pandemická
situácia, počas roka však nedošlo k prerušeniu poskytovania služieb. Na základe usmernenia
MPSVaR SR sa ambulantné sociálne služby poskytovali v súlade so Všeobecnými zásadami
proti epidemických prístupov a bezpečnosti klienta v sociálnych službách rešpektujúc Covid
automat vychádzajúci z regionálnej epidemiologickej situácie. V záujme predchádzania
šírenia nákazy sme od prijímateľov vyžadovali podpísané čestné vyhlásenie o zdravotnom
stave klienta a o zdravotnom stave osôb, s ktorými je v styku. Ani v prípade výskytu
zamestnanca pozitívneho na ochorenie Covid-19, nedošlo k prenosu na prijímateľa, len ku ich
karanténe. Poskytovanie služieb pokračovalo ambulantne u prijímateľov, ktorí neboli
v karanténe a u tých, ktorých sa karanténa dotkla, bolo poskytnutá podpora inou formou. Po
predchádzajúcom roku sme sa však už na tieto situácie vedeli pripraviť a prispôsobiť sa im.
Pravidelne sme kontakt udržiavali so všetkými prijímateľmi a ich rodinami, poskytovali sme
sociálne poradenstvo a video konzultácie.
Prijímatelia sociálnej služby – klienti
Kapacita zariadenia zostáva nezmenená – 15 klientov. OZ ATHÉNA malo k 1.1.2021
uzatvorenú Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby so 15 klientami. V septembri bolo
ukončené poskytovanie služby s jednou prijímateľkou a k 31.12.2021 tak bolo uzatvorených
14 zmlúv. Všetci prijímatelia sú zaradení do stupňa VI. odkázanosti fyzickej osoby na pomoc
inej fyzickej osoby. Klientom sú poskytované odborné, obslužné a záujmové činnosti.
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Prehľad prijímateľov podľa veku a zdravotného znevýhodnenia k 31.12.2021
13
autizmus, mentálne postihnutie
16
viacnásobné
16
mentálne
22
autizmus, mentálne
11
viacnásobné
10
viacnásobné
9
viacnásobné
14
viacnásobné
9
viacnásobné
10
viacnásobné
7
autizmus, mentálne
7
viacnásobné
11
viacnásobné
10
viacnásobné
Realizované projekty
Rok 2021 bol pre získanie zdrojov na skvalitňovanie služieb úspešný. Nadáciou EPH bol
v grantovom programe Oporný bod 2021 podporený projekt Stabilná opora sumou 3 000 eur.
Podarilo sa nám tak zabezpečiť našim klientom s veľký pohybovým obmedzením stabilnú
oporu a pohodlie počas sedenie pri stole ale aj iných aktivitách. Polohovacie zariadenie
MYGO bolo zakúpené aj z prostriedkov získaného podielu 2%, nakoľko celkové náklady
predstavovali 3 358 eur.
V grantovom programe OPORA 2021 podporila realizáciu individuálneho plánu nášho klienta
Nadácia SPP sumou 900 eur. Umožnilo nám to zakúpiť špeciálny program pre AAK - softvér
Grid 3/SK, ktorým možno komunikovať s okolím pomocou hlasového výstupu. Rovnako aj
tento projekt bolo možné realizovať s využitím podielu získaného z 2%, celkové náklady na
realizáciu boli 993 eur.
Počas roka sme sa aktívne zapojili do kampaní : Deň autizmu, Deň ľudí s Downovým
syndrómom a Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť.
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Zamestnanci v Dennom detskom stacionári DEDESO
Počas roka 2021 nenastala žiadna zmena v obsadení pracovných pozícií. K 31.12.2021
pracovalo v zariadení na TPP 8 zamestnancov, čo pokrývalo 7 úväzkov. Na 1 zamestnanca
pripadajú 2 prijímatelia.
pozícia
špeciálna výchovná pracovníčka
sociálna pedagogička
opatrovateľka
pomocná vychovávateľka
upratovačka
vedúca zariadenia
fyzioterapeutka
asistentka
SPOLU

úväzok
1
0,5
1,5
1
0,5
0,5
1
1
7

Vzdelávanie zamestnankýň

Každá zamestnankyňa OZ ATHÉNA má písomne vypracovaný plán ďalšieho vzdelávania
a zvyšovania odbornej spôsobilosti, zameraný na zvyšovanie kompetencií týkajúcich sa
pracovných činností, ktoré daná zamestnankyňa vykonáva . Plán je v súlade s potrebami OZ
ATHÉNA a zamestnankyne. Vzdelávanie sa realizuje aj podľa aktuálnej ponuky a potreby
s cieľom vytvárať podmienky na rozvoj zamestnancov a podieľanie sa zamestnancov na
napĺňaní potrieb prijímateľov. Počas pandémie sa otvorila možnosť vzdelávať sa najmä
formou webinárov.

Téma vzdelávania
Ako pracovať s ľuďmi s problémovým
správaním, mentálnym postihnutím a
autizmom v sociálnych službách
Bazálna stimulácia – nadstavbový kurz
Techniky muzikoterapie a neurostimulácie
Pohyb v muzikoterapii s deťmi
IKT – špeciálne pomôcky
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Forma
Dištančná, workshop

počet zam.
4

prezenčná
webinár
webinár
Webinár

1
1
1
6
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Supervízia zamestnankýň

Supervízorom našej organizácie je od r.2020 Mgr. Roman Mojš, ktorý zabezpečuje pravidelné
skupinové supervízie a v prípade potreby aj individuálne supervízie zamestnankýň. Jedna
skupinová supervízia sa konala online a jedna prezenčne v priestoroch zariadenia. Ponuku na
individuálnu supervíziu využila jedna zamestnankyňa.

Včasná intervencia
Včasná intervencia je poskytovaná rodine, ktorej dieťa vo veku od 0 do 7 rokov má rizikový
vývin alebo zdravotné znevýhodnenie.
Už dlhšiu dobu sme vnímali nedostatočné priestorové podmienky pre poskytovanie včasnej
intervencie (ďalej SVI). Počiatočná výhoda umiestnenia v jednom zariadení spolu s Denným
detským stacionárom sa časom, ako stúpal počet rodín a zamestnancov tejto služby strácala.
Z tohto dôvodu sme preregistrovali poskytovanie služby dňom 15.3.2021 do iných priestorov
na ul.Hlavnej č.43/3 v Hnúšti.
Poradkyne pracujú s rodinou primárne v jej prirodzenom prostredí (doma) a to v regiónoch
okresov Rimavská Sobota, Lučenec, Veľký Krtíš, Poltár a Revúca. Poradkyne navštevujú
rodinu vo frekvencii podľa potreby rodiny, zvyčajne 1 -2 krát mesačne. V prípade, že si to
situácia rodiny vyžaduje, interval medzi návštevami prispôsobíme potrebám rodiny, prípadne
poskytujeme služby ambulantnou formou. Komplex služieb, ktorý zahŕňa rôzne možnosti
pomoci a podpory orientované na rodinu zahŕňa:







podporu kompetencií rodičov
podporu vývinu dieťaťa a jeho participáciu na bežných denných činnostiach
stretávanie sa rodín v podporných skupinách
požičiavanie hračiek a pomôcok na stimuláciu vývinu
príprava rodiny na vstup do predškolského a školského prostredia
podporu rodiny vo vzťahu k širšiemu sociálnemu prostrediu

Návštevy v rodine reagujú na potreby rodiny a dieťaťa ktoré sú formulované
v individuálnom pláne podpory rodiny. Tento plán tvorí rodina s podporou kľúčového poradcu
rodiny. Individuálny plán je cestou k naplneniu potrieb rodiny a je tvorený na dobu 6 mesiacov.
Po tomto čase rodina s poradkyňou individuálny plán vyhodnotia, naplnenie potrieb rodiny
vymedzia a formulujú nové výzvy.
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Zamestnanci včasnej intervencie – odborný tím poradkýň
Tím služby včasnej intervencie tvoria poradkyne s rôznym odborným zameraním. V priebehu
roka nastúpila na 0,5 úväzok zamestnankyňa, ktorá sa vrátila z rodičovskej dovolenky. počas
rodičovskej dovolenky. K 31.12.2021 bolo v pracovnom pomere 5 zamestnancov, po
prepočítaní spolu 3,5 úväzkov. Všetky poradkyne absolvovali Akreditovaný vzdelávací
program s názvom „Odborné činnosti zamerané na včasnú podporu dieťaťa s ohrozeným
vývinom z dôvodu zdravotného postihnutia a jeho rodiny v sociálnych službách".
odborník
špeciálna pedagogička
sociálny pedagogička
Koordinátorka služby/fyzioterapeutka
psychologička

úväzok
1
2 x 0,5
0,5
1

Vzdelávanie zamestnancov

Počas roka sa poradkyne zúčastnili odborných seminárov, ktoré sa realizovali najmä
dištančne.
Supervízia zamestnancov

Supervízia tímu bola zrealizovaná 1 x prezenčne, 1 x online. Individuálne supervízie využili 2
poradkyne.
Prijímatelia sociálnej služby
Počet rodín, ktoré boli dlhodobo sprevádzané sa kontinuálne zvyšuje. Počas roka sme zaradili
do evidencie 18 nových rodín. So 6 rodinami bolo ukončené poskytovanie služby, niektoré
potrebovali len jednorazovú konzultácia a zasieťovanie. Celkovo sme obslúžili 45 rodín, čo
oproti roku 2020 predstavuje výrazný nárast.
Počet rodín k 1.1.2021
Počet rodín k 31.12.2021

27
38

Poskytované služby
Oproti predchádzajúcemu roku stúpol celkový počet hodín poskytovanej služby o 746.
Rodinám bolo počas roka poskytnutých 896 hodín osobných konzultácií (v rodinách,
ambulantne, online, v inštitúcii. Podiel práce v teréne , najmä pre stále pretrvávajúcu
pandemickú situáciu sa mierne znížil predstavuje 86,6 %. Priemerný čas poskytnutý jednej
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rodine v dlhodobom sprevádzaní 68,5 hodín ( zdroj: sumárny výkaz a štatistika aktivít pre
jednotlivé rodiny v E karte).
Počet hodín poskytovania služby
z toho:
Aktivity pre jednotlivé rodiny
Aktivity mimo rodín
Skupinové aktivity

4 920
2 829
2 059
12

Aktivity pre jednotlivé rodiny

Aktivity pre jednotlivé rodiny zahŕňajú okrem osobnej konzultácie aj konzultácie
s inštitúciami pre rodinu a inú práca ( napr. vypracovanie materiálu alebo výroba pomôcky pre
konkrétnu rodinu, štúdium odbornej literatúry a pod.). Čas venovaný stretnutiam s rodinami
predstavuje 896 hodín.

Práca s rodinou mimo osobných konzultácií
Stretnutia s rodinou - osobná konzultácia
15 3
177
372,5
2

216,5
153

68,5

187
512

cestovanie

521
537

príprava na stretnutie

stretnutia
v rodine
stretnutia
telefonická
konzultácia
emailonline

písanie záznamu

ambulantné
inde
iná práca

v inštitúcii

práca s inštitúciami

Súčasťou týchto aktivít je aj príprava na stretnutie, čas strávený cestovaním a vypracovaním
záznamu stretnutia. V čase medzi dvoma osobnými stretnutiami je niekedy potrebné spojiť
sa rodinou mailom alebo telefonicky. Aktivitami, ktoré predchádzajú alebo nadväzujú na
stretnutie s rodinou sme strávili 1 503 hodín.
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Aktivity mimo rodín

V tejto kategórii evidujeme vykonanú prácu, ktorá sa netýkala priamo konkrétnej rodiny, pre
poskytovanie služby včasnej intervencie je však nevyhnutná. Ide najmä o aktivity zamerané
na sieťovanie s inými odborníkmi, zlepšovanie spolupráce, zvyšovanie povedomia o službe,
zvyšovanie kvalifikácie v záujme zvyšovania kvality poskytovanej služby v regióne, podpora
práce v komunite, s cieľom podporiť inklúziu, príp. zlepšiť život v komunite. Sú to aj aktivity,
ktoré sa týkajú prevádzky služby.

Aktivity mimo rodín
108
221

1122

493

115
sieťovanie

administratíva

porady

údržba

iné

Skupinové aktivity

Z dôvodu zákazu realizovať skupinové aktivity počas takmer celého roka sme nemohli
pracovať v skupinách. Stretnutia podporných skupín pre rodiny ani vzdelávacie aktivity pre
rodičov a odborníkov.
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Finančná správa
Služby poskytované OZ ATHÉNA sú zabezpečované viaczdrojovo. Finančný príspevok
MPSVaR SR, samosprávnych krajov a poplatok od prijímateľov sú počas roka podľa možností
dopĺňané príjmom z podielu 2%, grantami a sponzorskými darmi. Náklady aj výnosy sú
členené podľa druhu sociálnej služby.

Denný detský stacionár DEDESO
Príspevok MPSVaR
Najvýznamnejším zdrojom financovania sociálnych služieb v Dennom detskom stacionári
DEDESO je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré schválilo žiadosť na finančný
príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa
§ 71 ods. 6 a § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rok 2021. Príspevok je
účelovo určený na pokrytie časti nákladov na mzdy a odvody zamestnancov. Príspevok na 1
miesto na deň v Dennom detskom stacionári DEDESO bol podľa štruktúry prijímateľov ku
dňu podania žiadosti vypočítaný vo výške 17,25057 €. Spolu na rok predstavoval sumu 67 536
€. Splnili sme podmienku Nariadenia vlády č.261/2020 a naša organizácia bola oslobodená od
povinnosti vrátiť nevyčerpaný príspevok z dôvodu neuzatvorenia zmluvy, neprítomnosti
prijímateľa sociálnej služby viac ako 20 po sebe nasledujúcich dní a z dôvodu poskytovania
sociálnej služby v rozsahu menšom ako 80 hodín.
MPSVaR pre poskytovateľov sociálnych služieb poskytlo jednorazovú dotáciu na nákup
výživových doplnkov pre prijímateľov a zamestnancov na obdobie 5 mesiacov vo výške 20 €
/ osoba. Celková suma poskytnutej dotácie bola 440 €.
Zo zdrojov štátneho rozpočtu SR na mimoriadnu finančnú podporu pre zamestnancov
poskytovateľov sociálnych služieb za obdobie druhej vlny pandémie nám na základe žiadosti
poskytli 4 732 € a jednorazovú finančnú odmenu 3312,40 €.
Príspevok Banskobystrického samosprávneho kraja
Banskobystrický samosprávny kraj si objednal sociálne služby v zariadení Denný detský
stacionár DEDESO pre 14 prijímateľov (2 991,27 € na 1 prijímateľa / 1 rok). Na základe zmluvy
o poskytnutí finančného príspevku v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. poskytol na rok 2021
finančný príspevok na prevádzku vo výške 41 878 € na bežné výdavky súvisiace s poskytovaním
sociálnych služieb.
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Príspevok Košického samosprávneho kraja
Prijímateľom sociálnej služby s trvalým bydliskom v Košickom samosprávnom kraji je len jedna
klientka. Košický samosprávny kraj na rok 2021 sa Zmluvou zaviazal poskytnúť finančný
príspevok na prevádzku pre 1 fyzickú osobu v celkovej výške 1 935,36 €. Na základe výsledkov
zúčtovania vznikol nárok na finančný príspevok vo výške 1 720,22 €.
Úhrada prijímateľov sociálnej služby
Príjmy z úhrady od prijímateľov za poskytované sociálne služby v r. 2021 - 4 080 €.
Ekonomicky oprávnené náklady v Dennom detskom stacionári DEDESO
V zmysle zákona 448/2008 Z.z podľa §72 ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta a deň
poskytovanej sociálnej služby za rok 2021 v Dennom detskom stacionári predstavujú sumu
33,84 €. Priemerná mesačná zaplatená úhrada na 1 klienta a 1 mesiac je 23,19 €.

Včasná intervencia
Príspevok BBSK
Hlavným zdrojom je pre nás príspevok samosprávneho kraja na úhradu nákladov súvisiacich
s poskytovaním sociálnych služieb. Banskobystrický samosprávny kraj zvýšil príspevok na 1
hodinu poskytovanej služby oproti predchádzajúcemu roku o 0,60 €. Na rok 2021 tak
poskytol príspevok v zmysle § 81 pís. h ) bod 1 zákona č.448/2008 v celkovej výške 72 900 €.
( 15 € na hodinu poskytovanej služby v prepočte 4 860 hodín ročne).
Úhrada prijímateľov sociálnej služby
Služba včasnej intervencie je v zmysle zákona č.448 / 2008 § 72, ods.6 poskytovaná bezplatne.
Ekonomicky oprávnené náklady vo včasnej intervencii

Ekonomicky oprávnené náklady pri poskytovaní služby včasná intervencia za rok 2021
predstavujú sumu 18,97 Eur/1 hodinu poskytovanej služby.

Dotácia MPSVaR
Z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID – 19 MPSVaR ocenilo
zamestnancov vybraných sociálnych služieb formou jednorazovej dotácie. Po splnení
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podmienok bola mimoriadna odmena pre oprávnených zamestnancov poskytnutá
v celkovej výške 4 632 €.

Finančné výkazy

Prehľad príjmov v členení podľa zdrojov za rok 2021 (v celých eurách)
DSS

SVI

P R Í JM Y podľa zdrojov
Úhrady klientov za poskytnuté sociálne služby
Príspevok BBSK
Príspevok KSK
Finančný príspevok MPSVaR
Dotácia MPSVaR (COVID)

Spolu

4080
41682

4080
72991

114673

1636

1636

67536

67536

8484

Dotácia UPSVaR
Finančné dary právnické osoby

Iné
predmety
činnosti

3110

11594

10841

10841

4703

Príjem z 2% dane
SPOLU :

4703
4371
219434

Poznámka :
* Finančné dary sú uvedené prijaté – použité boli aj na nákup dlhodobého majetku, časť darov
bude použitá v nasledujúcich rokoch (dary použité v r. 2021 1042 na náklady + 3000 majetok)
** Príjem z 2% dane – uvedené sú príspevky prijaté na účet v r. 2021 – použitie v nasledujúcich
rokoch

PREHĽAD VÝDAVKOV v členení podľa rozpočtovej klasifikácie (v celých eurách)
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DSS

Iné
predmety
činnosti

SVI

VÝDAVKY

Spolu

Mzdy platy a ostatné osobné vyrovnania

78526

50584

129110

Poistné a príspevky zamestnávateľa

27751

17896

45647

219

219

Cestovné výdavky
Energia, voda a komunikácie z toho :

399

1118

1517

Poštovné a telekomunikačné služby

399

1118

1517

Materiál z toho :

5206

7941

Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a
náradie

1431

4119

Všeobecný materiál (kancelárske, čistiace,
záujmová činnosť …)

3775

3822

105

721

826

Nájomné za nájom budov

4459

6050

10509

Služby z toho :

2470

4628

53

342

2443

2785

2128

2185

53

205

68

273

Poistné

84

438

522

Ostatné

567

567

572

572

49

13196
5550

49

7646

Ostatné
Rutinná a štandardná údržba

Školenia, kurzy, semináre, porady ...
Všeobecné služby – dodávateľským spôsobom
Poplatky a odvody

7151
4366

Bežné transfery z toho :
Na nemocenské dávky
Členské príspevky

101

101

Iné náklady :
Zákonné sociálne náklady (tvorba SF,
stravovanie zamestnancov, pracovné
oblečenie, ostatné)
Správne poplatky

3270

1597

4867

2

50

52

910

2036

2946

124526

93346

Pokuty
Odpisy DM
SPOLU :
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Stav a pohyb majetku a záväzkov
Stav k 1.1.2021

Prírastky

Úbytky

Stav k
31.12.2021

Majetok

24178

3558

27536

Oprávky

21220

2946

24166

Zostatková
hodnota

2958

3370

Druh záväzku

Stav na konci
bežného účtovného obdobia

Záväzky po lehote splatnosti
(nájomné)

bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia
20

Záväzky do lehoty splatnosti so
zostatkovou dobou splatnosti do
jedného roka

708

635

Krátkodobé záväzky spolu

708

655

Záväzky zo sociálneho fondu

794

743

794

743

1502

1398

Záväzky so zostatkovou dobou
splatnosti od jedného do piatich rokov
vrátane
Záväzky so zostatkovou dobou
splatnosti viac ako päť rokov
Dlhodobé záväzky spolu
Krátkodobé a dlhodobé záväzky
spolu
PS pokladňa k 1.1.2021 …................178,22 Eur
PS bankové účty k 1.1.2021 …....12 265,15 Eur
KZ pokladňa k 31. 12. 2021 …...........384,35 Eur
KZ bankové účty k 31.12.2021 …....2373,22 Eur
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OZ ATHÉNA
ďakuje všetkým, ktorí nám počas roka 2021 pomáhali,
dôverovali nám a podporovali nás.
Ďakujeme všetkým spolupracovníkom, partnerom a dobrovoľníkom.
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Správa nezávislého audítora
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