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Milí priatelia,

občianske združenie „AkSen - Aktívny senior“ vzniklo v septembri 2009 ako iniciatíva ľudí, ktorí chcú využiť svoje skúsenosti, 
znalosti i vedomosti  v prospech seniorov na Slovensku, s cieľom poskytnúť im pomoc v rôznych životných situáciách, podporiť 
ich aktívnu rolu v spoločnosti a rozšíriť priestor na sebarealizáciu. Od svojho vzniku vytvárame podmienky a prostredie na aktivity 
pre seniorov.

K dnešnému dňu máme už viac ako 900 registrovaných členov a naše služby využívajú aj neregistrovaní seniori. Za 4 roky sme 
dokázali vytvoriť 4 centrá, v ktorých si seniori napĺňajú svoje túžby a sny. Seniorom sme poskytli možnosť:

Naše centrá sú v Bratislave, Banskej Bystrici, Piešťanoch a v Prešove. Všetky tieto aktivity sú na dobrovoľníckej báze, a preto ďakuje-
me všetkým našim dobrovoľníkom, ktorých viac ako 80 pomáha AkSen – Aktívny senior, o.z., plniť sny seniorov.

S úctou

Lucia Desmarquest - Orviská
Zakladateľ združenia a Predseda predstavenstva

Identifikačné údaje združenia:
Názov: AKSEN – Aktívny senior, o. z.   Adresa: Valova 8, 921 01 Piešťany   Právna forma: Občianske združenie   IČO/SID: 42173230    
Č. účtu: 4040262601 IBAN: SK2231000000004040262601   Kód banky: 3100 Názov banky: SBERBANK Slovensko, a.s.   SWIFT: LUBASKBX

Ak Vás zaujala naša činnosť a ciele, budeme Vám vďační, ak sa rozhodnete podporiť našu prácu 2% alebo 3% z Vašich daní.

2% z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2013 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín.

3% z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2013 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie  
od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2013 dobrovoľnícky pracovali.

Zamestnanci dostanú po ročnom zúčtovaní dane od svojich zamestnávateľov, ktorí im vykonali RZD „Potvrdenie o zaplatení 
dane“ a následne vyplnia potrebné údaje do Vyhlásenia o  poukázaní 2% z daní inému subjektu - kliknite na linku

Obidva dokumenty je potrebné zaslať do 30. 4. 2014 na daňový úrad v mieste trvalého bydliska.

V roku 2014 chceme svoju pozornosť upriamiť na:

vzdelávať sa:
•	počítačové zručnosti; práca s fotografiou; cudzie jazyky; 

hra na klavír; astronómia; geografia; zdravá výživa; záhrad-
kárstvo a iné

športovať a udržiavať si kondíciu:
•	cvičením jogy, pilates, tchi-kung, thaj-či, relaxačné cviče-

nia; spoločným bicyklovaním, vychádzkami a turistikou

•	Športiádou pre seniorov

kreatívne sa rozvíjať v krúžku kreativity:
•	paličkovanie; vyšívanie; papierové techniky; maľba na po-

čítači; štrikovanie; aranžovanie sviatočných výzdob

hľadať podporné riešenia pre svoje zdravie:
•	zdravotné prednášky; semináre o poznávaní svojho tela

spoločne dovolenkovať:
•	uskutočnilo sa 8 spoločných dovoleniek a pripravujeme 

ďalšie

spoločne sa baviť:
•	spoločenské tance; priestor pre amatérskych muzikantov; 

zábavné popoludnia s hudbou a zaujímavými osobnosťa-
mi; spoločenské hry; návštevy divadla; koncerty

 Zároveň sme pomáhali:
•	v domovoch seniorov sme poskytovali canisterapiu a robi-

li sme spoločnosť seniorom v ich voľných chvíľach

•	odovzdali sme dary od sponzorov tým najnemajetnejším 
seniorom žijúcim osamelo alebo v domovoch - pripravili 
sme im pekné Vianoce

•	otvorenie regionálnych centier v Žiline,  Košiciach, 
v Komárne a možno aj  v ďalších  mestách, podľa záujmu 
seniorov

•	benefičnú akciu

•	Športiádu 2014

•	charitatívnu pomoc pre nemajetných seniorov 
v domovoch seniorov aj v domácom prostredí

•	vzdelávanie seniorov v jazykových zručnostiach 
a počítačovej gramotnosti

http://www.aksen.sk/sites/default/files/clenska_karta/potvrdenie_o_zaplateni_dane2013.doc
http://www.aksen.sk/sites/default/files/clenska_karta/potvrdenie_o_zaplateni_dane2013.doc
http://www.aksen.sk/sites/default/files/clenska_karta/vyhlasenie_2_alebo_3_2013_aksen.doc

