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ÚVOD

ÚVOD
ÚVOD

Milí priatelia, je známkou slušnej výchovy sa na začiatku predstaviť. A keďže naše združenie je na scéne mimovládneho sektora novým, bude na tomto mieste najvhodnejšie predstaviť nás, občianske združenie V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže:

Naša misia

Podporovať mladého človeka
v osobnom zápase o podobu jeho povolania
byť človekom.

alebo inak – slovami básnika:
Ing. Ondrej Galovič

Ešte viac
Možno som sa mal narodiť
ako básnik
aby som hľadal krásu
a iní ju našli
Možno som sa mal narodiť
ako vedec
aby som zneprehľadnil
ľudské poznanie
Možno som sa mal narodiť
ako spisovateľ
aby som každému odhalil
jeho vlastné tajomstvá
Možno som sa mal narodiť
ako prorok
aby sa ľudia spamätali
kým nebude neskoro
Možno som sa mal narodiť
ako človek
pre nič len pre lásku
a aby nás bolo viac
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NAŠA CESTA
NAŠA CESTA
NAŠA CESTA
Ako naplniť misiu?
1. rozvíjať naplno potenciál ich osobných zručností na samostatné, solidárne, zodpovedné
a angažované osobnosti, a to cez:
a) vytváranie optimálneho a podnetného prostredia pre ich sebarealizáciu, napĺňanie ich
potrieb a osobnostný rozvoj.
b) bytie s nimi – nie ako učitelia, ktorí učia, ani ako záchranári, ktorí zachraňujú, ale ako
priatelia, ktorí spolu objavujú život
2. naše bytie s mladými pri budovaní ich vlastnej budúcnosti je postavená na štyroch základných pilieroch:
V – vero
pravda prináša slobodu
I – ispiratione
inšpirácia – dáva slobode Ducha
A – adrenalina
adrenalín – dvíha slobodu z komfortu
C – communita
spoločenstvo – overuje pravosť slobody
Prečo práve takto?
Lebo roky dospievania nie sú istým druhom dovolenky od zodpovednosti, ale sú prvou konkrétnou odpoveďou na volanie do nových nepreskúmaných arén života, či túžbu rozprestrieť krídla
a letieť vysoko.
A spolu dokážeme viac...
CIELE ZDRUŽENIA
Cieľom združenia je podpora a rozvíjanie aktivít v oblastiach:
alternatívne a zmysluplné využitie voľného času a prevencia drogových závislostí a iných
sociálno-patologických javov a ich dôsledkov
poskytovanie sociálnych služieb a podporovanie sociálnej inklúzie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí
organizovanie vzdelávania metódami neformálneho vzdelávania
podpora a rozvoj informačných a poradenských služieb pre mladých ľudí
rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva, aktívnej participácie mládeže na miestnej, regionálnej, celoštátnej i medzinárodnej úrovni
intenzívne medzinárodné kontakty so zdôraznenými prvkami vzájomného spoznávania,
spriatelenia a všestrannej spolupráce mládeže a mladých ľudí rôznych kontinentov
rozvoj regiónu, cezhraničnej spolupráce a publikačná činnosť
spolupráca s národnými i medzinárodnými subjektmi, ktorých činnosť korešponduje s poslaním združenia
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PROFIL
ORGANIZÁCIE
PROFIL ORGANIZÁCIE
Názov organizácie:

V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Sídlo organizácie:

Ústie nad Priehradou 41
028 01 Trstená

IČO:
DIČ:

42 217 202
2023 297 287

Telefón:
Mobil:
E-mail:
Web:
Č. ú.:

+421 43 381 05 66
+421 905 709 321
office@ozviac.sk
www.ozviac.sk
4013975251 / 7500
Československá obchodná banka, a. s.

Združenie vzniklo zaregistrovaním stanov v registri Ministerstva vnútra SR 17. júna 2011.
Ustanovujúci snem sa konal 10. júla 2011. Na ňom boli zvolení do orgánov združenia:
Predseda združenia:
Generálny sekretár:
Predstavenstvo:
Kontrolná komisia:

Mgr. Branislav Kožuch
Marián Kasan
Mgr. Branislav Kožuch, Marián Kasan, Bc. Marek Šubjak,
Martin Hoblík, Ján Jurina
Mária Drndášová

Predseda a generálny sekretár sú podľa stanov združenia štatutárnym orgánom združenia. Počas celého roka združenie zabezpečovalo svoje aktivity výlučne na báze dobrovoľníctva.

V.I.A.C. – Inštitút
pre podporu a rozvoj
mládeže

Oravské centrum mládeže

Cool Club
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ORAVSKÉ
CENTRUM
MLÁDEŽE
ORAVSKÉ CENTRUM MLÁDEŽE
Pod svojou strechou zastrešuje niekoľko aktivít:
Mládežnícky hostel – ponúkame priestor a (personálnu i technickú) podporu pre organizovanie pobytových mládežníckych programov so zámerom vytvoriť také rekreačné možnosti, aby boli prístupné aj tým, ktorý si nemôžu dovoliť pobyt v štandardných rekreačných
zariadeniach (zo sociálne slabého prostredia)
Sociálna ubytovňa –
poskytujeme prechodné ubytovanie pre mladých ľudí
v krízovej životnej situácii
spojené s potrebnou podporou a sprevádzaním pri jej
riešení (mladí nezamestnaní,
mladí závislí, mladí bezdomovci, ...)
Dobrovoľnícke
centrum – podporujeme mladých pri ich dobrovoľníckej
angažovanosti pre druhých
vytváraním konkrétnych možností dobrovoľníctva, vzdelávaním dobrovoľníkov, šírením
myšlienky firemnej filantropie a rovnako aj propagáciou významu dobrovoľníctva pre jednotlivca i spoločnosť
Stredisko osobnostného rozvoja – vedieme mladých k osobnostnému rozvoju prostredníctvom
rôznych
duchovných
programov
a programov neformálneho vzdelávania zameraných na získanie a osvojenie si životných kompetencií zrelého človeka
Kontaktné centrum – tým, ktorí hľadajú pomoc
pre seba alebo svojich blízkych, ponúkame prvú
pomoc, t.j. podporu povzbudenia a prekonávanie
pocitu osamelosti, poskytovanie potrebných informácií, kontaktovanie dôležitých inštitúcií, a pod.
Zážitkové centrum – organizujeme rôzne zážitkové aktivity (otvorené pre verejnosť, alebo pre
uzavretú skupinu), ktorých spoločným menovateľom je zážitkové učenie podporujúce pozitívnu
motiváciu k životu
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COOL CLUB
COOL CLUB
COOL CLUB
Jeho cieľom je vytvárať pre mladých ľudí z mesta i okolia alternatívu – priestorovú aj
programovú – voči barom a pohostinstvám, ponúkať možnosti zmysluplného trávenia voľného
času a vytvárať podmienky na neformálne nadviazanie kontaktu a konkrétnu prácu s mladými,
ktorí sa vyhýbajú štandardnej inštitucionálnej pomoci, alebo ju aktívne nevyhľadávajú, a u ktorých je dôvodný predpoklad nutnosti a účelnosti takejto pomoci. Nie pre každého je totiž atraktívnou ponuka CVČ alebo rôznych športových klubov. (A môže mať na to rôzne dôvody, pre ktoré ho nemožno súdiť.) Alebo nie každému mladému sa páči tráviť voľné večere v zafajčených
baroch či krčmách.
Cool Club je tu teda preto, aby takýto mladí mali aj inú možnosť ako je ulica alebo sedenie doma. Nie je to CVČ (kde ide o záujmovú činnosť mladých pod vedením pedagóga), ale vo
svojom postoji k mladým ide ešte ďalej. Nemenej dôležitou službou Cool Clubu v prospech mladých je poskytovanie podpory a pomoci v ich ťažkých životných situáciách formou sociálneho
poradenstva a krízovej intervencie. Mladí, ktorí navštevujú klub a využívajú jeho ponuku, sú
prevažne mladí z rizikového a sociálne znevýhodneného prostredia.
Zámerom Cool Clubu je ponúkať mladým ľuďom:
alternatívne prostredie voči ulici a barom (alternatívne v zmysle bezpečné a podnetné)
možnosti zmysluplného využitia voľného času (pravidelné i príležitostné)
poradenstvo a sprevádzanie v ich ťažkých životných situáciách
V Cool Clube
si môžu mladí nezáväzne posedieť a popri sedení využiť čas po svojom (rešpektujúc zásady života v klube), napr. hrať rôzne spoločenské hry, kalčeto, zahrať si na gitare, čítať knihu,
alebo sa zúčastniť pripraveného programu, napr. koncerty kapiel, premietanie filmu, kreatívne workshopy, diskusie s pozvanými hosťami, a pod.
Súčasťou Cool Clubu je:
Nealko Cool Bar – nealko nápoje, káva, čaj, jednoduché občerstvenie na „oklamanie“ svojho
žalúdka
Adrenalin Cool Club – fitnes, požičovňa rôznych športových potrieb (skákacie topánky, skateboardy, airsoft, vodný futbal, člny, trampolína, aqua zorbing, lopty, luky, ...), telocvičňa
Cool Herne – kalčeto, spoločenské hry, vzdušný hokej, biliard, ...
Zo všetkých akcií v Cool Clube spomenieme: Ligreto turnaj, UV Coctail mánia (miešanie
nealko nápojov), Jam session, Dance battle (súboj v tancovaní na tanečných podložkách), ... Súčasťou Cool Clubu sú aj ľudia, ktorí sa starajú o jeho fungovanie a o to, aby sa jeho návštevníci v
ňom dobre cítili. Sú to dobrovoľníci, ktorí pomáhajú pod vedením koordinátora klubu.
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REALIZOVANÉ
AKTIVITY
REALIZOVANÉ AKTIVITY
Aj keď naše združenie vzniklo v júni 2011, naše začiatky sú spojené s podporou iných
partnerských organizácií a sponzorov, a preto sme sa snažili pripraviť pre mladých na Orave niekoľko podujatí, ktorých spoločným menovateľom je – poznať viac, zažiť viac.
Organizovali sme programy neformálneho vzdelávania pre žiakov druhého stupňa ZŠ R.
Dilonga v Trstenej a v Liesku, formačné vzdelávanie pre študentov Katolíckej univerzity, prevenčné programy neformálneho vzdelávania zamerané na primárnu protidrogovú prevenciu.
Od septembra 2011 so začiatkom školského roka sme začali spolupracovať s Diecéznym
centrom voľného času vo Važci a Centrom voľného času Trstená – otvorili sme záujmové krúžky Jam session, Posilňovňa, Vpred, Action team I., II., III. a Spevokol.
Zorganizovali sme v Trstenej Mestské hry ako akciu zameranú na propagáciu dobrovoľníctva, v ktorej šlo o prekonávanie svojich osobných hraníc pri zdolávaní rôznych adrenalínových prekážok a plnení netradičných úloh.
V novembri sme v 3 oravských dedinách zorganizovali Day for you – celodenný program
určený pre mladých ľudí ako otvorenú prezentáciu činnosti nášho združenia a možností pre
mladých ľudí.
Osobitnou akciou bolo stretnutie so zástupcami podnikateľského sektora, ktoré sa konalo vo forme veľtrhu práce a príležitostí – Oravský deň kariéry. Podujatie sme zorganizovali
v spolupráci s UPSVaR Námestovo v decembri 2011 v Trstenej ako prvé svojho druhu
v oravskom regióne.
Zámerom tejto akcie bolo ukázať účastníkom, že kariéra nie je len pracovný postup
v zamestnaní, ale predovšetkým rozvoj osobných kompetencií, a ten sa dá dosiahnuť rôznymi
spôsobmi.
Budúci absolventi stredných škôl, mladí nezamestnaní mali možnosť nadviazať priamy kontakt
so zamestnávateľmi, dozvedieť sa informácie o dobrovoľníctve v neziskovom sektore, vyskúšať
si svoje jazykové (anglický jazyk) a počítačové zručnosti, nechať si poradiť od odborníkov
a skúsenejších ako dobre vstúpiť na trh práce, ako začať svoj vlastný biznis a pod. Tohto podujatia sa zúčastnilo viac ako 600 účastníkov, čo vnímame veľkým úspechom.
V sociálnej oblasti naše združenie poskytovalo poradenstvo rodinám závislým pri hľadaní pomoci v riešení problému závislosti člena rodiny alebo príbuzného, raz za týždeň organizovalo stretnutia rodičov a príbuzných, ktorí doma a vo svojom okolí „bojujú“ so závislosťou blízkeho človeka. Cieľom týchto stretnutí bolo vzájomné povzbudenie, spoločné hľadanie riešení
problémov a predovšetkým učenie sa efektívnej komunikácii v rodine. Rovnako sme počas roka
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REALIZOVANÉ
AKTIVITY
REALIZOVANÉ AKTIVITY
poskytli pomoc a podporu 5 mladým ľuďom, ktorí sa rozhodli riešiť svoj problém závislosti.
V tomto sme spolupracovali s Komunitou Cenacolo a v rámci prípravy na vstup do komunity,
kedy ide o upevnenie motivácie a odhodlanie „byť čistý“, sme týmto mladým poskytli v centre
ubytovanie, stravu, pomoc pri komunikácii s úradmi a inštitúciami, a prostredníctvom spoločenstvo mladých dobrovoľníkov ľudskú podporu bezpečných vzťahov.

GRANTOVÉ PROGRAMY
Začali sme s realizáciou projektu podporeného Open Society Foundation – Spolu dokážeme viac, ktorý je zameraný na budovanie pro-inkluzívneho prostredia na Orave v spolupráci
so zástupcami vybraných škôl, samospráv a UPSVaR Námestovo. Pro-inkluzívne prostredie vytvára podmienky, ktoré napomáhajú osobám ohrozeným sociálnym vylúčením realizovať pozitívne zmeny zamerané na osobnostný rozvoj v prirodzenom prostredí a následne sa začleňovať
do spoločnosti.
Cieľom každého nízkoprahového klubu - aj nášho Cool Clubu – je na jednej strane vytvárať alternatívu pre mladých v oblasti trávenia voľného času (spoločenské hry, športové aktivity, nealko bar, počúvanie hudby, pozeranie filmov,...), na druhej strane zásadný význam klubu spočíva
v poskytovaní služby určenej deťom a mládeži, ktorí sa ocitli v zložitej životnej situácii. Táto
služba obsahuje nadviazanie kontaktu, poskytovanie informácií, odbornú pomoc, podporu
a vytváranie podmienok pre sociálne začlenenie a pozitívnu zmenu v spôsobe života. Preto
chceme v tomto projekte vybudovať sieť partnerov v oravskom regióne a spoločne tvoriť proinkluzívne prostredie a zároveň vytvoriť základnú metodiku pro-inkluzívneho prístupu vychádzajúcu z potrieb miestnej komunity. A to všetko v snahe podporiť deti a mladých ľudí v plnom
vstupe do spoločnosti.
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PLÁNY
DO ROKU 2012
PLÁNY DO ROKU 2012
Prevádzkovať ďalej Cool Club (s rozšírenou
ponukou pre mladých)
Prevádzkovať ďalej Oravské centrum mládeže
– aj ako turistickú ubytovňu pre mládežnícke skupiny (so zameraním na skupiny zo
sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré si pobyt v iných zariadeniach nemôžu
dovoliť)
Rozšíriť záujmové krúžky pre rozvoj talentov
mladých ľudí
Poskytovať poradenstvo a podporu mladým
závislým a ich rodinným príslušníkom
Oravský deň kariéry – pokračovanie
v minuloročnom úspešnom podujatí zameranom na prezentovanie rôznych spôsobov budovania osobnej kariéry (chceli by sme pozvať aj zahraničných hostí)
Spoločne pre mesto – podujatie, ktorého cieľom je propagácia dobrovoľníctva u širokej verejnosti a predovšetkým u zamestnávateľov ako firemné dobrovoľníctvo
Informačný systém mladých – plánujeme pravidelne vytvárať informačný newsletter, ktorý bude obsahovať aktuálne informácie o dianí v oblasti práce s mládežou, a zasielať ho jednak
registrovaným záujemcom a tiež organizáciám a inštitúciám pracujúcimi s deťmi
a mládežou
Adrenalin Cirkus – športové podujatie
(nielen) pre mladých, kde pôjde
o netradičné športové disciplíny, ktoré
preveria odvahu a tímového ducha
účastníkov

