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ROK 2018 Ave ProsperitA

Poslaním OZ Ave ProsperitA je podporovať osobnostný rozvoj ľudí 
vzdelávacími, poradenskými, mediačnými, voľnočasovými a relaxačnými 

aktivitami. Prispievať ku kvalite života ľudí a pozitívne vplývať na 
medziľudské vzťahy, v čom sme v tomto roku aj pokračovali. 
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Zhrnutie roku 2018
• Probono stretnutia  pre jednotlivcov

• Spätné väzby od účastníkov zo zúčastnených workshopov

• Vzdelávanie členiek OZ na vlastné náklady

• Projekt „Som výnimočný“ pre mladých zdravotne postihnutých

• Workshop „Deti, partner, práca. Ako byť v pohode?“

• Január napísali sme: Zosúlaďovanie rodinného a pracovného života (1. časť)

• Február napísali sme: Zosúlaďovanie rodinného a pracovného života (2. časť)

• Marec napísali sme: Zosúlaďovanie rodinného a pracovného života (3. časť)

• Workshop Ako zvládnuť rozchod/rozvod?

• Apríl napísali sme: Zosúlaďovanie rodinného a pracovného života (4. časť)

• Kurz posunkového jazyka vo Zvolene a Košiciach

• Workshop: Moja psychohygiena je alfa omeg pre mňa a moje okolie

• Workshop: Multidisciplinárne intervencie v rozvode

• Zasadnutie členov OZ Ave ProsperitA

• Registrovanie 2%

• Celoslovenská akcia Čítanie deťom, rozdávanie darčekov

• Príjmy a výdaje OZ Ave ProsperitA
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Pozvaní odborníci:

Bolo nám cťou pozvať odborníkov v daných odvetviach, v ktorých sme 
organizovali workshopy a kurzy, aby sme prostredníctvom nich dokázali 

pomôcť tým, ktorí o to mali záujem. 

Mgr. Vladimír Hambálek

Mgr. Zuzana Zimová

Mgr. Róbert Šarina

a členka nášho združenia PhDr. Denisa Morongová

Ďakujeme 
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Účastníci workshopov:
Celkovo sa nami realizovaných workshopov zúčastnilo 45 účastníkov, 

viac ako 10 individuálny jednotlivci v rámci Pro bono stretnutí.
Ich pracovné profesie sú:

Mediátori

 Právnici

 Samostatní poradcovia

 Zdravotná sestra

 Riaditelia detských domovov

 Riaditeľka školy

 Sociálni pracovníci 

 Kolízny opatrovník/samostatný 
radca

 Psychológovia

 Špeciálni pedagógovia

 Poradenská psychologička

 Vysokoškolskí pedagógovia

 Lekár

Opatrovateľky

 Inštruktor sociálnej rehabilitácie

 Vlakový sprievodca
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Pro Bono stretnutia:

U nás má každý dvere otvorené.

• 10 mužom a ženám sme v roku 2018 poskytli Pro bono viacnásobné
individuálne sedenia, ktorých emočný stav vyžadoval nie len pozornosť ale aj
pomoc. Sami alebo na odporúčanie známych nás vyhľadali a chceli svoje
problémy riešiť a my sme im radi poskytli pomoc aj podporu, ktorú u nás našli.

Po sedeniach nám napísali: 
• Ahoj Deniska, po absolvovaní niekoľkých sedení pod Tvojím vedením, som si uvedomila, že máš pravdu aj keď som si ju

uvedomovala sama, ale Ty si ju povedala nahlas. Sedenia ma neposúvali nikam, pretože som nebola pripravená. Čakala
som asi nejaký návod, ale návod na život neexistuje. Pri prechádzaní určitých situácií a sklamaní, pravdepodobne z
priveľkých očakávaní, som stratila dôveru v samu seba. Sebaľútosti stačilo. Toto nevedie nikam. Za Tvoj trpezlivý prístup
ďakujem. Rada by som pokračovala, vlastne začala dohodnutom termíne.

• Mne sedenia odporučila známa. Nevedela som čo ma čaká... Taktiež ako to bude prebiehať. Mala som zmiešané pocity,
strach. No všetko bolo úplne inak. Tieto sedenia mi dávajú veľa pracovať nie len na sebe ale aj vypočuť si názor niekoho
iného. Taktiež rady čo dostávam do života... Za mňa jednoznačne áno.. A som rada, že môžem byť súčasťou.

• Chcel by som sa podeliť tak v krátkosti o dojmy keďže som mal tú možnosť zúčastniť sa na jednom z týchto
sedení...spočiatku som mal z toho také zmiešané pocity keď som do toho išiel, no ale musím povedať že už len po jednom
sedení mi to dalo veĺa a keďže pracujem vo väčšom kolektíve tak mi to dosť pomohlo.. tak asi toĺko tak v krátkosti a určite
odporúčam takéto sedenie...v príjemnom prostredí a fajn a veľmi milá lektorka...PhDr. Denisa Morongová
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Za rok 2018 sme dostali aj takéto
spätné väzby. Ďakujeme za každú z
nich
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Ďakujeme za každú z nich 

Radi sme pomohli každému kto nás vyhľadal. Za
každú spätnú väzbu sme vďačný, pretože aj ona
je naším hnacím motorom.
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Vzdelávali sme sa  lebo sme chceli 

V roku 2018 sa naše členky vzdelávali a rozširovali svoje kompetencie v oblastiach. Vzdelávania si financovali z vlastných nákladov.

• Rodinná mediácia - akreditované vzdelávanie Rodinného mediátora

• Aplikovanie "Motivačných rozhovorov" v praxi odborných zamestnancov - Názov záverečnej prezentácie: Stratégia orientovaná na 
sledovanie problému vychádzajúc z prístupu zameraného na riešenie

• Intervenčné stratégie odborného zamestnanca v práci s deťmi a rodičmi v kontexte poradenského procesu - Názov záverečnej 
prezentácie: Pripravenosť a dohodnutie s klientom k zmene

• Multidisciplinárne intervencie v rozvode

• Zručnosti poradenskej práce s rodičmi, pármi a rodinou

• Facilitácia – vedenie stretnutí I. a II.

• Inovačné vzdelávanie podľa § 40 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch – Názov programu kontinuálneho 
vzdelávania: Integratívna práca s motiváciou a zmenou v komplexných systémoch, rodinách a pároch.

• Školenie multiplikátorov kampane Bez nenávisti – akreditované vzdelávanie

• Integratívna práca s motiváciou a zmenou v komplexných systémoch, rodinách a pároch. - akreditované vzdelanie

• Transformačný dialóg – usmerňovanie konfliktov

• Základy posunkového jazyka

• Práca s terapeutickým kartami

Výročná správa 2018
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Január / Február 2018 „Som výnimočný“

V januári a februári sme realizovali  v rámci nášho ďalšieho vzdelávania  Malý projektový záver   „Potreby mládeže so zdravotným
znevýhodnením.“ Workshop sme nazvali „Som výnimočný“ a školiteľkou bola PhDr. Denisa Morongová.

Určený bol pre mladých ľudí s telesným postihnutím do 30 rokov.

Cieľom workshopu bolo:

• Zvýšiť kvalitu života účastníkov

• Budovať ich rozvoj vlastného potenciálu a osobnostného rastu

• Zvýšiť ich vlastné sebapoznanie, sebavedomie a sebadôveru

• Ich vlastné poznanie  slabých a silných stránok, limitov a možností ako na nich pracovať

• Vedieť akceptovať seba aj druhých

• Naučiť sa ako efektívne komunikovať

• Spoznanie nových ľudí, nových životných príbehov, získanie pre účastníkov nové kontakty

• Vedieť zvládať stres, konflikty, tlak

• Predchádzanie depresiám

Celých 10 slaidov nájdete na: https://www.aveprosperita.sk/wp-content/uploads/2018/04/SOM-
V%C3%9DNIMO%C4%8CN%C3%9D1.pdf
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Ako to prebiehalo

• Celkovo sa účastníčky stretli 4 x v celkovom
počte 18 hodín

• Rozhovormi mali účastníčky možnosť prežit a
hovoriť o tom, čo v živote prežívajú aj
vzhľadom na telesné postihnutie

• Viedli sme ich k tomu, aby sa to naučili
spracovať a vedieť ako so životnými
skúsenosťami zaobchádzať do budúcnosti

• O svoje myšlienky a pocity sa podelili priamo
na stretnutí

• Od jednej nevidiacej účastníčky sme dostali
List vďačnosti v Brailovom písme.
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Január a február2018

• V Januári a februári sme vypísali viacero
workshopov zážitkovou formou DETI, PARTNER,
PRÁCA. AKO BYŤ V POHODE? V Bratislave a vo
Zvolene.

• Workshopom účastníci mali napredovať vo 
vlastnom SEBAROZVOJI.

Cieľmi  workshopu bolo, aby účastníci:

• Zvýšili kvalitu svojho života sebaskúsenostným
napredovaním.

• Eliminovali vyhorenie. 

• Budovali rozvoj vlastného potenciálu 
a osobnostného rastu.

• Zvýšili vlastné sebapoznanie, sebavedomie 
a sebadôveru.

• Poznali svoje slabé, silné stránky, limity 
a možnosti a ako na nich pracovať.

• Vedeli akceptovať seba aj druhých.

• Naučili sa ako efektívne komunikovať.

• Predchádzali depresiám.

• Ventilovali.
12Výročná správa 2018 12



Článok Január 2018

ZOSÚLAĎOVANÍM RODINNÉHO A
PRACOVNÉHO ŽIVOTA Podpora
rovnosti príležitostí a kvality života
žien zosúlaďovaním rodinného a
pracovného života (prvá časť)

Článok nájdete na : 
https://www.aveprosperita.sk/blog/c
lanky/
https://www.aveprosperita.sk/wp-
content/uploads/2018/04/Podpora-rovnosti-
pr%C3%ADle%C5%BEitost%C3%AD-a-kvality-
%C5%BEivota-%C5%BEien-
zos%C3%BAla%C4%8Fovan%C3%ADm-
rodinn%C3%A9ho-a-pracovn%C3%A9ho-
%C5%BEivota.pdf
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Článok Február 2018

Podpora zosúladenia pracovného a
rodinného života na základe
legislatívnych ustanovení štátu
(druhá časť)

Nájdete na:

https://www.aveprosperita.sk/blog
/clanky/

https://www.aveprosperita.sk/wp-
content/uploads/2018/04/Podpora-
zos%C3%BAladenia-pracovn%C3%A9ho-a-
rodinn%C3%A9ho-%C5%BEivota-na-
z%C3%A1klade-legislat%C3%ADvnych-
ustanoven%C3%AD-%C5%A1t%C3%A1tu.pdf
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Článok Marec 2018

Zamestnávateľ a jeho podpora na
zosúladenie rodinného a pracovného
života – oblasť úpravy pracovného
času (tretia časť)

Nájdete na:

https://www.aveprosperita.sk/blog/c
lanky/

https://www.aveprosperita.sk/wp-
content/uploads/2018/04/Zamestn%C3%A1vate%
C4%BE-a-jeho-podpora-na-zos%C3%BAladenie-
rodinn%C3%A9ho-a-pracovn%C3%A9ho-
%C5%BEivota-%E2%80%93-oblas%C5%A5-
%C3%BApravy-pracovn%C3%A9ho-%C4%8Dasu.pdf
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Marec pre ženy aj mužov

V marci sme vypísali pre Zvolen
svojpomocnú skupinu pre ženy aj mužov s
témou

AKO ZVLÁDNUŤ ROZCHOD/ROZVOD?

• Stretnutia mali účastníkom pomôcť
Zvládnuť jednu z najstresujúcejších
udalostí, akou je rozchod/rozvod.

• Rozvod vytvára napätie, dlhotrvajúci stres,
nervozitu, obavy, človek bilancuje. Odráža
aj na nespavosti, vzniku depresie či
úzkosti. Výnimočným nie je ani zhoršenie
zdravotného stavu. Často ho sprevádzajú
pocity viny, pocity straty, obavy z
budúcnosti, pochybnosti o tom, či to
všetko človek zvládne.
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Článok Apríl 2018

Zamestnávateľ a jeho podpora na
zosúladenie rodinného a pracovného
života – oblasť podpory, prípadne
poskytovania služieb pre zamestnancov
a ich rodiny (štvrtá časť).

Nájdete na:

https://www.aveprosperita.sk/blog/cla
nky/

https://www.aveprosperita.sk/wp-
content/uploads/2018/04/Oblas%C5%A5-podpory-
pr%C3%ADpadne-poskytovania-slu%C5%BEieb-pre-
zamestnancov-a-ich-rodiny.pdf
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Máj 2018 
Kurz Základov posunkového jazyka 

Zvolen

• V máji sme zorganizovali 2,5 dňový
kurz posunkového jazyka pre
začiatočníkov vo Zvolene. Lektorom
nám bol Mgr. Róbert Šarina a
zúčastnilo sa celkovo 6 žien a 1 muž z
rôznych miest s rôznych profesií.

• Účastníci sa za 2,5 dňa naučili viac ako
300 slov a veľa slovných spojení.

• Posledný deň o sebe povedali 10 viet
v posunkovom jazyku.

• Výstupom pre nich bolo osvedčenie.

• Veľká vďaka patrí Nadácii Pontis a
donorovi programu Slovak Telecomu
a.s., ktorí nám finančne zabezpečili
lektora. Vďaka čomu mali účastníci
len menší poplatok.
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Máj 2018 
Kurz Základov posunkového jazyka 

Košice

• V máji sme zorganizovali aj 2,5 dňový
kurz posunkového jazyka pre
začiatočníkov v Košiciach. Lektorom nám
bol opäť Mgr. Róbert Šarina a zúčastnilo
sa celkovo 6 žien východného Slovenska
s rôznych profesií.

• Účastníčky sa za 2,5 dňa naučili viac ako
300 slov a veľa slovných spojení.

• Posledný deň o sebe povedali 10 viet v
posunkovom jazyku.

• Výstupom pre nich bolo osvedčenie.

• Veľká vďaka patrí Nadácii Pontis a 
donorovi programu Slovak Telecomu 
a.s., , ktorí nám finančne zabezpečili 
lektora. Vďaka čomu mali účastníci len 
menší poplatok. 
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JÚN a JÚL

Naša práca je aj o tom, že si veľa
všímame a reagujeme na potreby
druhých. Na základe toho sme v júny
a júli vypísali termíny workshopov v
Novej Bani a Heľpe s názvami
Opatrovateľka a jej psychohygiena.
Ako byť v pohode? A Moja
psychohygiena je Alfa omega pre
mňa aj moje okolie. Žiaľ tieto
workshopy sme museli presunúť na
zatiaľ neurčitý termín. Veríme, že sa
nám ich podarí zrealizovať v
nadchádzajúcom roku.
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September 2018

• V septembri sme zorganizovali v spolupráci s Coachingplus v
Herľanoch dvojdňový workshop Multidisciplinárne intervencie v
rozvode.

• Workshopu sa zúčastnilo 30 účastníčok z rôznych častí Slovenska,
prevažne z toho východného.

• Účastníčky boli z profesií: mediátori, psychológovia, všeobecní
pedagógovia, riaditelia detských domovov, sociálny pracovníci, kolízni
pracovníci, samostatní radcovia.

• Lektorovali Mgr. Vladimír Hambálek a Mgr. Zuzana Zimová.
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Leták k workshopu:
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HERĽANY – SEPTEMBER 2018 - zhrnutie

• V dňoch 21. 09.- 22. 09. 2018 sme zrealizovali workshop Multidisciplinárne intervencie v rozvode, ktorého
zámerom bolo predstaviť a precvičiť vybrané kľúčové kompetencie odbornej práce s dieťaťom a rodičmi v
kontexte predrozvodovej, rozvodovej a porozvodovej starostlivosti.

• Do nádherného prostredia dedinky Herľany, ktorá leží v malebnej krajine pod úpätím západných svahov
Slanských vrchov, v údolí Herlianskeho potoka sa prišlo neformálne vzdelávať 30 účastníčok z rôznych
kútov Slovenska z pomáhajúcich profesií (sociálni pracovníci, psychológovia, právnička a i.), ktorí
najčastejšie profesionálne pôsobia v rámci ÚPSVaR, CPPPaP, CPPS, detských domovov, ale i v súkromnej
sfére a i.

• Pod vedením dvoch skúsených lektorov – Mgr. Zuzany Zimovej a Mgr. Vladimíra Hambáleka frekventanti
získali veľké množstvo informácií o pomoci rodinám v období pred, počas a po rozvode, o dôležitosti
napĺňania potrieb klientov, o možnostiach sieťovania a vzájomnej spolupráci, ktorá má pomôcť rodine
a jej členom v prekonávaní problémov a k súčasnému rešpektovaniu zabezpečenia najlepšieho záujmu
dieťaťa.

• Bonusom workshopu bolo nielen prostredie a skvelá atmosféra, o ktorú sa pričinili všetci zúčastnení, ale
aj Herliansky gejzír, národná prírodná pamiatka, ktorý nám predstavil svoju erupciu vo večerných
hodinách.

• Zo spoločného stretnutia frekventanti odchádzali obohatení novými informáciami, ktoré ich budú
inšpirovať k ďalšiemu bádaniu v problematike, ale aj novovytvorenými kontaktmi, ktoré chcú ďalej
udržiavať nielen na profesionálnej úrovni.
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Workshop v Herľanoch:
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Zasadnutie

• V októbri sa členky OZ Ave ProsperitA stretli a prerokovali niekoľko
potrebných bodov, ktoré sú zhrnuté v Zápisnici zo stretnutia.

• Predmetom októbrového zasadnutia, ktoré sa konalo na Jesenského
32, Zvolen bola aj voľba nového člena a odvolávanie starého člena.

• Privítali sme nového člena Katku Beganovú nášho združenia, ktorá
veríme bude prínosom a aktívnym produktívnym členom a zároveň
sme sa rozlúčili s Luckou Čatlošovou, ktorej prajeme veľa osobných aj
pracovných úspechov.
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Registrácia 2%  pre nás prvý krát  
Pretože ..... 

V roku 2018 sme sa prvý krát zaregistrovali, aby sme sa v roku 2019 prvý krát mohli 
obrátiť  na verejnosť s prosbou o poukázanie 2% z ich daní a dať aj im priestor k 

pomoci druhým. Získané prostriedky chceme použiť na činnosť občianskeho 
združenia Ave ProsperitA so sídlom vo Zvolene v prvom rade na aktivity, ktoré 

podporujú rozvoj jednotlivcov ale aj verejnosti, a na vybavenie, ktoré je nevyhnuté 
na ich realizovanie ale aj na výdavky spojené s fungovaním OZ. 

Ak by ste chceli takýmto spôsobom podporiť naše občianske združenie Ave 
ProsperitA, budeme Vám veľmi vďační. O použití získaných prostriedkov budeme 
informovať prostredníctvom našej webovej stránky http://www.aveprosperita.sk, 

kde sa môžete dočítať o našich doterajších aktivitách.
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V Decembri sme čítali deťom v škôlkach ....

• Do celoslovenského projektu s názvom Celé Slovensko číta deťom sa zapojili i členky nášho občianskeho združenia Ave ProsperitA.

• Výber škôlok súvisel s miestom ich trvalého pobytu, čo znamenalo, že čítali vo viacerých škôlkach: Sáse, Babinej, Hriňovej, Zvolene a v Gelnici.

13.12.2018 nás privítali v Materských škôlkach Sása a Babiná. V oboch sa zúčastnilo pre chorobu na čítaní cca 20 detí. Tu sme deťom čítali z knihy
Walt Disney Veselé Vianoce rozprávku Sedem trpaslíkov a list dedovi Mrázovi. Po čítaní si deti vyťahovali z klobúka drevené figúrky s vianočnou
tematikou, ktoré si mohli aj zavesiť a na záložky do knihy sme im napísali každému jeho meno. Od organizátorov projektu sme rozdali brožúrky,
letáky, záložky, nálepky.

18.12.2018 sme zrealizovali čítanie v Materskej škôlke v Gelnici, Slovenská 49 pre dve triedy.

• O 12,00 hod. to bola stredná trieda 4-ročných detí a o 12,30 hod. trieda najstarších detí, ktoré boli 5 a viacročné. Deťom bola prečítaná rozprávka
s názvom „Vo svete nenosí darčeky iba Ježiško“ z knihy Stanky Preclíkovej Wűrfl „Moja vianočná knižka“. Keďže čítanie prebiehalo po obede, deti
počúvali rozprávku ležiace na lehátkach. Malý darček v podobe záložky z projektu Celé Slovensko číta deťom ako aj ručne vyrobené mydielka a
drobnú sladkosť si deti našli po popoludňajšom prebudení.

19.12.2018 sme navštívili deti v Materskej škôlke v Hriňovej. Tu nás privítalo cca 20 detí. Čítali sme z knihy Walt Disney Veselé Vianoce rozprávku
Sedem trpaslíkov a list dedovi Mrázovi. Po čítaní si deti vyťahovali z klobúka drevené figúrky s vianočnou tematikou, ktoré si mohli aj zavesiť a na
záložky do knihy sme im napísali každému jeho meno. Od organizátorov projektu sme rozdali brožúrky, letáky, záložky, nálepky.

Od nás deti dostali záložky do knižiek a drevené vyrezané figúrky s vianočnou tematikou. Záložky a figúrky finančne zabezpečila naša členka na svoje 
náklady, ktorá je zároveň aj Mediátorkou pôsobiacou vo Zvolene a mydielka zabezpečila druhá členka združenia Lýdia Lešková z Gelnice tiež na 

vlastné náklady.

Mali sme aj súkromné čítanie, kde sme okrem čítania dali deťom tiež spomínané drobnosti. 

I touto cestou chceme poďakovať vedeniu i pedagógom všetkých škôlok za ústretovosť a za možnosť prísť deťom prečítať rozprávky, čím sme sa mohli 
aktívne zapojiť do celoslovenského projektu.
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Prečo sme to robili?

Dnešná doba ponúka veľa
moderných technológii, ktoré môžu
nahradiť aj samotné čítanie. Sami to
na sebe vnímame. My si však
pamätáme aké to je keď nám niekto
čítal, a preto chceme deťom dať
podobnú radosť ako sme mali my,
ukázať im krásne chvíle a užiť si
spoločne zážitok z niečoho nového
pre všetkých rovnako. Môžeme len
dúfať, že si čítanie do budúcna
zamilujú a budú si to vyžadovať.
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Čo od nás a organizátorov akcie deti dostali. 
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S dovolením škôlok sme si niektoré fotky urobili aj stiahli 
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Príjmy a výdaje Ave Prosperita ROK 2018 

V roku 2018 na občianke združenie neprijalo žiadny dar a sponzorstvo, všetky 
aktivity a výdavky sme hradili z realizovaných kurzov a workshopov. 

Náš účet je vedený vo 

FIO Banke: SK44 8330 0000 0020 0131 1061

SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX
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Príjmy a výdaje OZ Ave ProsperitA rok 2018

Príjmy:

• Príjmy z realizovaných kurzov 540,- eur

• Príjmy zo zrealizovaných workshopov 2492,- eur

• Vklad člena 110,- eur

Príjmy celkom rok 2018 3142,- eur

Výdavky:

• Investovanie do krátkodobého majetku potrebného k fungovaniu OZ (skriňa na dokumenty, USB, skartovačka) 109, 94 eur

• Poplatky (Bankové poplatky , avast,  domény, pošta) 114,13 eur

• Drobné nákupy 10,45 eur

• Drobný kancelársky nákup 83,67 eur

• Úhrada lektorov 1600,- eur

• Rôzne občerstvenia pri realizovaných podujatiach 263,70 eur

• Účastnícke poplatky 135, - eur

• Právne, poradenské a administratívne služby (notársky poplatok- 2%, vypracovanie GDPR dokumentácie) 164, 55 eur

• Cestovné a ubytovacie náklady 453,05 eur

Výdavky celkom rok 2018 2934,49 eur

• Zostatok na bankovom účte ku ňu 31.12.2018 203,57 eur
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Ďakujeme za vašu priazeň a prejavenú                                                                                
dôveru a tešíme sa na vás opäť v roku 

2019 

Ave ProsperitA tím na fotke z prava:

PhDr. Denisa Morongová
Doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková PhD.
Ing.  Katarína Beganová
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