V.I.A.C. - Inštitút pre podprou a rozvoj mládeže

Výročná správa

je zmena

a zmena
je život!
Aká pekná slovná hračka a aká
veľká pravda zároveň. Už toľkokrát
sa mi potvrdilo, že zmena prináša
nový dych do stereotypu všedných
dní. I keď je pravda, že rozhodnutie vykonať zmenu nie je vôbec jednoduché a pokiaľ zmena vyžaduje
urobiť krok do neznáma je to ešte
o niečo náročnejšie.A prečo toľko
o zmene? Mne osobne priniesla
zmena život doslovne v podobe
nášho syna a dnes tieto riadky
píšem ako mama na materskej dovolenke, ktorá s otvorenými ústami
sleduje nový život v našom
V.I.A.C.-ku, ktorý priniesla takmer
kompletná zmena v personálnom
zložení tímu, ktorý tento rok pripravoval a realizoval aktivity.

Keď sa ohliadnem, vidím ako si Boh
používa ich talenty v prospech
Oravy. Vidím ako si On pozýva
ľudí z rôznych častí Slovenska,
aby prichádzali na Oravu a spolupracovali na jeho diele práve tu
a práve teraz. Je to nepochopiteľné,
no v priebehu jedného roka sa
u nás stretli ľudia z Rajca, Popradu, Štiavničky, Muráňa, Liptovských Sliačov, samozrejme z Oravy
a nesmiem zabudnúť ani na našich
dobrovoľníkov z Nemecka a Španielska. No a koktail tohto nevídaného zloženia pripravil tento rok
skvelé aktivity. Veď posúďte sami...
Maťa Maďarová
Generálny sekretár na materskej „dovolenke“

V Oravskom
centre mládeže
sa za rok 2014
uskutočnilio
cca 50 akcií a
zúčasnilo sa na
nich vyše 2000
ľudí...

Viac na str. 8

Brian Fentress
to s 30 mladými
spevákmi opäť
rozospieval na
Galakoncerte
GW 2014...
Viac na str. 12

O nás
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na

			 písmenách,
stojíme na pilieroch

Generácia mladých lídrov, ktorá myslí
viac ako len na seba samých, žije viac ako len
vecami, ktorých sa možno dotýkať, hľadá viac
ako len šťastie, čo možno zakúšať, chce viac ako
len úspech svojich osobných plánov a úmyslov.
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Pravda, ktorá
prináša slobodu –
a preto veríme, že
môžeme byť a mať
niečo viac ako teraz
= ROZVOJ

Inspiratio

= Inšpirácia, ktorá
dáva slobode Ducha –
a preto tvoríme niečo
viac ako sme zvyknutí =

INOVATÍVNOSŤ

Adrenalina

= Adrenalín, ktorý dvíha
slobodu z komfortu – a
preto vstupujeme aj do
niečoho viac ako je nutné =

1. pomáhať pri hľadní vlastnej cesty
Veríme, že život každého jedného človeka je originálny a ukrýva v sebe inšpiratívny príbeh, preto chceme
pomáhať mladým ľuďom napĺňať svoje sny a hľadať
vlastnú životnú cestu.
2. prinášať pozitívnu zmenu
Veríme, že život je naplnený výzvami, ukrývajúcimi
v sebe dynamiku, v ktorej sa rodí niečo nové, preto
chceme byť citliví na život a pozitívne ovplyvňovať
spoločnosť v každej jej oblasti.
3. mobilizovať generáciu tvorcov
Veríme, že každý človek ukrýva v sebe nenahraditeľný
potenciál, a preto chceme podporovať mladých ľudí
pri využívaní svojich talentov, darov a zručností
a volať ich do služby vytvárať svet.
4. presadzovať hodnotnú alternatívu
Veríme, že skutočný a trvalo udržateľný rozvoj stojí na morálnych hodnotách, a preto chceme stáť vo
svete obrovských príležitostí na etických a morálnych princípoch a motivovať k tomuto rozhodnutiu aj
iných.

VÁŠEN

ComMunio

= Spoločenstvo, ktoré
overuje pravosť slobody
– a preto hľadáme viac
ako seba samých =

SPOLUPRÁCA

témy

Dobrovoľníctvo
Formácia
Neformálne vzdelávanie
Podnikavosť
Medzinárodná mobilita
Nová evanjelizácia
Angažovanosť a participácia

Naším hlavným poslaním je prispievať k rozvoju mladých ľudí, aby z nich vyrástli
osobnosti rozvíjajúce osobný potenciál, svoj región i Slovensko, osobnosti, ktoré
spájajú v sebe charakter, angažovanosť a líderstvo.
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Orgány združenia

Orgány
občianskeho

Predseda združenia:
Mgr. Branislav Kožuch
Generálny sekretár:
Ing. Martina Maďarová
Kontrólná komisia:
Mgr. Mária Drndášová

Združenie vzniklo zaregistrovaním stanov v registri Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 17. júna 2011

Predstavenstvo:
Mgr. Branislav Kožuch
Ing. Martina Maďarová
Bc. Marek Šubjak
Martin Hoblík
Ján Jurina

Predseda a generálny sekretár sú podľa stanov
združenia štatutárnym orgánom združenia.

V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
Sídlo organizácie: Ústie nad Pirehradou 41, Trstená 028 01
Office: Železničiarov 253/1, Trstená 028 01
IČO: 42 217 202, DIČ: 2023 297 287, telefón: +421 948 84 99 22, mail: office@ozviac.sk,
web: www.ozviac.sk, číslo účtu: IBAN SK 61 7500 0000 0040 1397 5251

Stali sme sa
Už druhý rok máme v rámci našej organizácie vytvorené chránené pracovisko s dvoma
pracovnými miestami (technický pracovník
a asistent v administraríve).
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Rady mládeže žilinského kraja
a Rozvojového partnerstva
pre územie Hornej Oravy

Medzinárodná spolupráca

dobrovoľnícka

služba

V tomto roku sa u nás vystriedali dve dvojice zahraničných dobrovoľníkov - v auguste
sme sa po ročnej službe rozlúčili s Lenou
Joachim (Nemecko) a Mikelom Gamez Silva
(Španielsko). V septembri ich vystriedala
Lena Holzapfel (Nemecko) a v októbri do
dobrovoľníckej služby nastúpil Luis Salgado
Alonso (Španielsko).

Mládežnícke

			výmeny

Mládežnícka výmena je jedinečný spôsob ako
stretnúť mladých z iných krajín, spoznávať ich
kultúru a zároveň s nimi diskutovať na vybrané témy.
V rámci rozvoja medzinárodnej spolupráce
sme vo februári pripravili s mladými z Ukrajiny a Poľska mládežnícku výmenu. Konala sa
vo Svite a zúčastnilo sa jej 30 účastníkov.
Cieľom mládežníckych výmen je zvýšiť
kultúrne povedomie mladých ľudí, odstrániť
predsudky a preto ich súčasťou sú aj workshopy o zapojených krajinách a obľúbené
interkultúrne večery.

Súčasní dobrovoľníci “vhupli” do aktivít našej
organizácie, ale takisto aj do vyučovania
cudzích jazykov v okolitých partnerských
školách. Okrem toho veľa cestujú, spoznávajú Slovensko, pomáhajú nám s propagáciou
Európskej dobrovoľníckej služby a podľa ich
slov si to tu naozaj užívajú.

ProNET

Čo to je?

V rámci medzinárodnej spolupráce sme sa zapojili do projektu pod názvom ProNET year 2014,
organizovaný cez Erasmus+, do ktorého je zapojených 5 krajín. Jeho cieľom je podporiť mladých
ľudí z rôznych krajín v aktivitách, ktoré sa rozhodli realizovať v prospech komunity, v ktorej žijú.
Aktivity projektu im poskytujú vzdelávanie v oblasti projektového manažmentu. Na spoločných
stretnutiach si vymieňajú nadobudnuté poznatky z realizácie svojich individuálnych projekov.
Projekt trvá od novembra 2014 do júla 2015. Je realizovaný formou troch stretnutí, vždy v inom
štáte.
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Nová evanjelizácia

Za
v mene Pána
zástupov
Pretože nám záleží na mieste, kde
žijeme, na tom, aby ľudia v našom
regióne poznali živého Boha, konali sa počas celého roka modlitby
a evanjelizácie rôzneho charakteru.
Medzi pravidelné modlitbové stretnutia,
ktoré sa konali raz mesačne, patril Milosrdný a Modlitba chvál. Poslednú nedeľu
v mesiaci sme sa schádzali v kostole sv.
Martina v Trstenej, aby sme sa modlili
k Milosrdnému za Oravu ružencom, sv.
omšou a adoráciou. Spevom a hudbou nás
okrem kapely LF sprevádzali aj spevácke
zbory z rôznych farností. Druhá nedeľa
v mesiaci patrila Modlitbe chvál v Dome
kultúry v Trstenej, kde nielen mladí zvelebovali a vyvyšovali Pána nad všetko čo
nosia vo svojich srdciach. Chvály viedla domáca kapela LF z Liesku, ale pozvané boli aj iné spoločenstvá (napr.
Martindom). Slovom nás vyučoval
a povzbudzoval otec Braňo Kožuch, lídri
spoločenstiev a pozvaní hostia.

BOŽIE slovo na
Biblické večery “Sila a účinnosť Božieho slova” a víkend “Putovanie s Abrahámom” boli stretnutia, kde
sa v jednom čase a mieste vyrovnával počet Svätých Písiem a účastníkov. Jeden krát za mesiac
v období september - december prebiehali v Trstenej a v Námestove biblické večery. Na týchto
prednáškovo-modlitebných stretnutiach boli povzbudením a inšpiráciou Skutky apoštolov. Sestra
Iveta Fides Strenková CJ, riaditeľka Katolíckeho biblického diela, vysvetľovala udalosti prvotnej
Cirkvi a viedla s účastníkmi rozhovory a diskusie o apoštolských cestách po zoslaní Ducha Svätého. Uprostred toho sa na konci novembra v OCM uskutočnil biblický víkend s názvom Putovanie
s Abrahámom. O veľkých Abrahámových výzvach viery hovorila sr. Fides s účastníkmi, ktorí prišli
nielen z miest a obcí Oravy. Stretnutia pokračujú aj v roku 2015.
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40 hodín

v
prítomnosti

V apríli sme poprvýkrát pripravili štyridsaťhodinovú
adoráciu ako prípravu na nadchádzajúcu Veľkú Noc.
Prostredníctvom motta ”V jeho chudobe sme sa stali bohatými “ sme chceli seba i ostatných priviesť
k hlbšiemu uvedomeniu si Ježišovej nekonečnej lásky
a štedrosti, v ktorej nám rozdal všetko. My sme sa stali
bohatými a On chudobným.
Ústrednou témou adorácie sprevádzal účastníkov
otec Jozef Kozák z farnosti Humenné. Vo svojich
prednáškach sa venoval materiálnej, duchovnej
i morálnej chudobe. Podarilo sa nám vytvoriť štyridsaťhodinovú nepretržitú modlitebnú reťaz adorovania, do ktorej sa zapojilo vyše sedemdesiat ľudí.
Súčasťou programu, ktorý bol otvorený pre verejnosť,
boli tiež chvály, sväté omše, modlitba Taize, krížová
cesta a služba požehnávania.

V rámci novej evanjelizácie sme slúžili
cirkevným školám na Orave, kde sme
pre žiakov jednotlivých tried 2. stupňa
pripravovali duchovné obnovy. Taktiež
sme chodili slúžiť birmovancom, či
spoločenstvám na viacdňových, zväčša
víkendových obnovách formou svedectiev, dynamík, prednášok, modlitieb
a aktivít.

Duchovné

obnovy
a hostia z
V septembri k nám prišli hostia
z Talianska zo školy novej
evanjelizácie
Kerigma,
ktorí
viedli duchovnú obnovu s tridsiatkou mladých s názvom Osudové
stretnutie s Ježišom. Program sa
tiahol v základnej kerigme, postavený na dynamikách a práci
v skupinkách. Službu animátorov si skúsili vybraní mladí zo
spoločenstiev,
ktorí
pomáhali
s prípravou a realizáciou programu. Víkend priniesol mnoho nových skúseností pre všetkých.
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Oravské centrum mládeže

VIAC ako

V roku 2014 využilo priestory a služby Oravského centra mládeže približne 50 skupín, čo je
viac ako 2000 mladých ľudí z celého Slovenska, ktorí sa tu zúčastnili buď nami pripraveného programu alebo prišli ako skupina so svojim programom. Je pre nás radosťou, že je to
opäť viac ako v roku 2013, čo potvrdzuje, že
centrum je využívané stále viac a viac. Prevádzka centra nie je komerčnou záležitosťou, ale je
zameraná na podporu práce s deťmi a mládežou, aby sa aktivít mohli zúčastniť aj deti
a mladí ľudia zo sociálne znevýhodneného
prostredia. Pracovný tím, ktorý sa stará
o prevádzku centra, tvoria zamestnanci
nášho združenia spolu s dobrovoľníkmi.
Bez nich by nielen priestory centra zostali
prázdne, ale aj hostia, ktorí k nám počas roka
prichádzali, by nemali pripravené tak kvalitné služby, ako ich zažili počas svojho pobytu
u nás. Teší nás, že spätná väzba od nich bola
veľmi pozitívna a mnohí sa k nám vracajú
veľmi radi a často. Sme radi, že môžeme aj
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takouto cestou prispievať k tomu, aby deti a
mladí ľudia nielen zmysluplne využívali svoj
voľný čas, ale predovšetkým rástli v zrelé
osobnosti, ktoré nehľadajú len svoj prospech.
Svojimi úpravami si v roku 2014 prešli aj samotné priestory centra. Podarilo sa nám dokončiť
prístavbu, spustiť nové toalety a sprchy pre
ubytovaných hostí a vymaľovať spoločenské
priestory. Chceme aj naďalej pracovať na tom,
aby to, ako centrum vyzerá a čo ponúka svojim
hosťom, bolo konkrétnym svedectvom, že ide
o službu, ktorá vychádza zo srdca a záujmu.

Akčná skupina

akčnosť vôbec

					nechýba		

Výsledkom snahy o väčšie zapojenie mladých ľudí do diania v regióne bol vznik
Akčnej Skupiny – skupiny mladých dobrovoľníkov, ktorým nestačilo len pasívne
sedieť a čakať, čo niekto pre nich vymyslí alebo nachystá, a ktorí chceli na sebe ďalej
pracovať a rozvíjať sa.

Cieľom bolo nielen pripraviť zmysluplnú alternatívu trávenia voľného času, ale aj zaktivizovať
a postupne zapájať viac mladých ľudí
do dobrovoľníckych aktivít. Výsledkom bolo,
že sa Akčná skupina rozrástla z pôvodných
8 na 40 aktívnych členov. Spoločnými silami sa podarilo zrealizovať alebo pomôcť pri
realizovaní mnohých aktivít. Počas roka to boli
vzdelávacie workshopy s cieľom rozvíjať svoje
kompetencie, hlavne v témach ako prezentácia, komunikácia, líderstvo, tímová spolupráca,

tovali činnosť OZ V.I.A.C. Počas leta to boli letné voľnočasové aktivity – „Jednodňovky“ pre
deti v okolitých obciach (Suchá Hora, Hruštín,
Nižná), pravidelné letné večery pre mladých
ľudí v priestoroch OZ V.I.A.C., v pondelky
a štvrtky – „Letná pohodička“ (premietanie filmu, vystúpenie domácich kapiel, spoločenské
hry, kvízy, či spoločné debaty). V novembri
pomáhali pri organizovaní 2. ročníka Gospel
workshopu. Poslednou akciou, ktorú zorganizovala Akčná skupina na konci roka 2014 bol

timemanagement či finančná gramotnosť, ale
aj školenia (grafický, foto-workshop, spracovanie videa, základy šitia, príprava jednoduchého občerstvenia, nápojov, gitarový workshop, základy moderovania, novinársky,
tanečný, či knižný workshop, ktorého súčasťou
bolo aj založenie knižnice v priestoroch OZ
V.I.A.C.). Akčná skupina sa zapojila aj do prípravy Diecézneho stretnutia mládeže VYKROČ
v Tvrdošíne a Bambiriády, či chvál na námestí
v Trstenej „Pokoj vám dávam“, kde spoločne
vyjadrilo svoju túžbu po mieri vo svete okolo 500 návštevníkov. Na akciách pripravili
množstvo zábavných aktivít pre deti a prezen-

bezalkoholický Štefanský ples.
Chceli by sme, aby aj naďalej sa mohli mladí
ľudia zapájať do dobrovoľníckych aktivít, tým
rozvíjať svoj potenciála a prispievať k rozovju
nášho regiónu.
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Život a podnikanie

Budovanie
kultúry firmy
Prinášať do podnikania viac hodnôt, rozvíjať
v regióne koncept spoločensky zodpovedného podnikania, či vytvárať prepojenie medzi
podnikateľským sektorom a mladými v snahe
viac využiť potenciál mladých na rozvoj inovatívnosti sme pokračovali aj v tomto roku.
Oravskí podnikatelia mali možnosť sa 25. marca 2014 už po druhý krát stretnúť a vypočuť si nové
podnety pre svoje podnikanie. Tentokrát to bolo stretnutie s p. Mariánom Kolníkom, ktorý načrtol
na akých základoch stojí budovanie kultúry firmy. Vo svojej prednáške prirovnal firemnú kultúru
k stromu, ktorý musí mať pevné korene, peň aj korunu. Proces budovania hodnôt je tým prvým
krokom, ktorý by mala firma, ale nielen firma – dokonca aj každá rodina podniknúť, ak chce
fungovať s jasným poslaním a dosahovať svoje stanovené ciele.
V rámci oblasti života a podnikania sme počas roka zorganizovali aj ďalšie semináre
o podnikaní pre začínajúcich podnikateľov a tých, ktorí uvažujú o podnikaní ako
o životnej ceste. Hosťom bol Marttin Koleják, Štefan Súkeník, Ján Košturiak.

Konferencia

Cesta
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30 podnikateľov z Oravy sa rozhodlo investovať svoj čas do konferencie Cesta rozvoja, ktorá sa konala
24. júna 2014 v Trstenej. Okrem
nich sa do počúvania o zaujímavých
životných príbehov pridalo aj 10 mladých študentov, ktorí v podnikaní
vidia svoje budúce povolanie.
Organizátormi konferencie bolo naše
združenie v spolupráci s hlavnými
partnermi IPA Slovakia a LKT Trstená. Išlo o jedinečné podujatie
v regióne Hornej Oravy, na ktorom
nebola reč o rôznych rozvojových
teóriách, ale svoju cestu rozvoja
prezentovali pozvaní podnikatelia.
Inšpirácie v rozvoji tak smerovali do
oblastí kvality služieb, inovácií, starostlivosti o zamestnancov a obchodných partnerov, budovania hodnôt
firmy a komunity, nastavenia procesov vo firme a lojálnosti voči firme.

Naše priestory

je to!
A je to! Úspešné sa nám podarilo zrekonštruovať vnútorné
priestory bývalého CoolClubu,
v ktorých, ako dobre vieme, už
bolo aj nebolo kadečo :)! Všetko
sa začalo len myšlienkou opraviť to, čo je už nefunkčné, na
niečo pekné a využiteľné. Zahájili sme teda vypratávanie priestorov, maľovanie a rekonštrukciu.
Po niekoľkých mesiacoch sa
nám podarilo vytvoriť funkčný
priestor. Zriadili sme knižnicu
s vyše 300 knihami a s malým
detským kútikom. Táto miestnosť predtým slúžila ako sklad.
Ďalej obývačku, ktorá v súčasnosti slúži na rôzne aktivity
a malá kaviarnička, ktorá
slúži najmä na prípravu nápojov a iných dobrôt. Počas celej
rekonštrukcie nechýbali ochotné ruky dobrovoľníkov, ktorí tu
strávili nespočetné množstvo
hodín práce, a dary individuálnych darcov, bez ktorých by to
nešlo. Našu knižnicu sme doplnili mnohými novými, ale aj
staršími knižnými titulmi, s čím
nám pomohli aj mladí z akčnej
skupiny cez projekt KOMPRAX,
ľudia z okolia, či Dom Quo Vadis
z Bratislavy, ktorý nám daroval
množstvo zaujímavých novších
ale aj starších kníh..

rekonštrukcia
priestorov

V našej budove nájdete ešte
našu kanceláriu a prednáškovú
miestnosť, ktorá slúži na mnohé
školenia, workshopy či iné aktivity.
V budúcnosti by sme chceli
zrekonštruovať aj posledné
nevyužívané priestory, opraviť
dvor a fasádu budovy.
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Rubrika Akcie počas roka

Manželstvo
papier
Vo februári 2014 sme sa prvýkrát
zapojili do celoslovenského projektu
Národný týždeň manželstva s heslom:
„Manželstvo – viac ako papier“. Našim
cieľom bolo podporiť manželstvo
v dobe, kedy ho mladí ľudia nepokladajú za dôležité a k spolužitiu „nepotrebujú papier“. Pri organizovaní kampane sme oslovili viacerých podnikateľov z regiónu, ktorí poskytli
pre manželské páry rôzne zľavy na
produkty a služby, a tým vyjadrili podporu inštitúcii manželstva. Najväčší
úspech zo sprievodných akcií malo
špeciálne menu, ktoré bolo pripravené pre manželské páry v miestnej reštaurácii, kde každý manželský
pár dostal k večeri aj malý darček
a mal šancu zapojiť sa aj do ankety
o manželstve a vyhrať atraktívnu cenu.
Pripravili sme aj súťaž na FB, ktorej
cieľom bolo, aby si deti uvedomili hodnotu manželstva ich rodičov a mohli
pre nich vyhrať darček v podobe luxusnej večere s welness. Vyvrcholením
celého týždňa bola dekanátna sv. omša
pre manželské páry, kde si manželia
obnovili svoje manželské sľuby.

Trstená 2014

GOSPEL
V novembri sa konal v Trstenej už 2. ročník gospel workshopu, počas ktorého 30 speváci usilovne a s nadšením
cvičili gospelové piesne pod vedením amerického lektora Briana Fentressa. Brian je známy svojou jedinečnou
charizmou, pozitívnou energiou, šarmom, úžasnými
dirigentskými schopnosťami, nezabudnuteľným hlasovým prejavom a životmeniacim svedectvom. Vyvrcholením víkendu bol nedeľný galakoncert. Kvalita spevu
bola ohromujúca, o čom svedčili nadšení diváci, ktorí
sa neraz postavili zo stoličiek. Bol to jedinečný zážitok,
kde sme sa snažili aj takýmto moderným a profesionálnym spôsobom oslavovať Boha a zároveň ponúknuť
spevákom z Oravy možnosť rozvíjať sa a posúvať svoje
kvality stále viac vpred.

naPlánovanie rodičovstva?
Tí, čo sa chceli dozvedieť viac o prirodzených metódach plánovaného rodičovstva, sa zúčastnili
kurzu s manželmi Čelkovcami (trénermi Billingsovej metódy) zo spoločnosti Donum Vitae. O posvätnosti manželstva účastníkom porozprával o. Braňo Kožuch, po ňom už nasledovala odborná
časť venovaná prehľadu prirodzených metód plánovania potomstva, samotnej Billingsovej metóde.
Hovorilo sa aj o nevhodnosti a škodlivých vplyvoch antikoncepcie a nechýbala ani živá diskusia.
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kandidá
tmi

s prezidentskými
a KANDIDÁTMI do

		večery

Osudy ľudí sa nás dotýkajú viac
ako by sme čakali... možno preto,
že v nich nachádzame samých
seba... A v tomto duchu sa niesli
inšpiratívne večery s hosťami na
neľahké, no úžasné témy, príbehy
ľudí plné nádeje a viery. Na prvý
večer prijali pozvanie manželia
Sásikovci a manželia Valaškovci,
ktorí rozprávali na tému ”Nám
sa to nemôže stať.” Manželia
rozprávali o drogovej závislosti
svojho syna a o vážnej chorobe
ich detí. Druhý inšpiratívny večer sa niesol v duchu “manželské
príbehy slávnych hostí”. Pozvanie prijali Martin Husovský zo
skupiny Komajota a manželia
Beátka a James Evansovci zo
skupiny Cukor a soľ. Témou
diskusie bol Boh, manželstvo
a hudba, ktorou vyjadrujú všetky
svoje pozitívne i menej svetlé
pocity, všetky situácie, ktoré ich
sprevádzajú životom.

Počas celého roka sme organizovali aj mnohé iné akcie,
prednášky, či workshopy (ako
napr. workshop s názvom:
Nauč sa učiť sa, či prednáška
s
manželmi
Izraelovcami
o manželstve a vzťahoch, ale
taktiež exkurzia do Googlu, či
iné aktivity.

oparlamentu
h
e
k
s
p
ó
r
u
E

V marci sme zorganizovali diskusie s osobnosťami, ktorí
chceli stáť na čele nášho štátu, aby sme si my ako voliči mohli
urobiť vlastný názor. Diskusných večerov sa zúčastnil napr.
Pavol Hrušovský, či Helena Mezenská a ďalší..
Následne na to sme zorganizovali aj diskusie s niekoľkými
kandidátmi do Európskeho parlamentu. Pozvanie prijali
kandidáti Branislav Škripek, Veronika Remišová a Stanislav
Trnovec.
Diskusie sa konali v galérii v Dome Kultúry v Trstenej
a zúčastnilo sa ich vyše 70 hostí. V dvojhodinovej debate
predstavili svoju víziu, názory a dôvody prečo sa rozhodli
kandidovať. Nasledovala živá diskusia a otázky z publika.

Firemný

deň

Uprostred leta sa nám podarilo v našej organizácii
zorganizovať oficiálny prvý
firemný dobrovoľnícky deň.
Ponuku dobrovoľne urobiť
niečo prospešné sme predostreli pani riaditeľke
Charitného domu sv. Františka
v Trstenej. No neboli sme si tam len posedieť.
Niektorí sa prechádzali po čerstvom vzduchu s imobilnými klientmi, iní upravovali lesnú hriadku. Spoločne sme spríjemnili deň klientom a my sme zároveň mali možnosť nazrieť
„pod pokrievku“ práce so seniormi, kde je naozaj potrebná
veľká dávka empatie, trpezlivosti a lásky.
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Projekty

o
b
e
l
a
nezamestnanosť
Práve tieto slová by mohli charakterizovať pilotný projekt, ktorý bol spustený v septembri 2014.
Projekt Domácej dobrovoľníckej služby bol určený pre 8 mladých nezamestnaných ľudí, ktorí
si vyskúšali dobrovoľníctvo v našej a aj v partnerských organizáciách. Absolvovali trojtýždňovú
stáž vo firme, ale taktiež sa zúčastnili množstva školení venovaných ich osobnému rastu a rozvoju kompetencií ako napr. školenie o motivácii, finančnej gramotnosti, komunikačný tréning,
assesment centrum, ale aj školenie o 7 návykoch skutočne efektívnych ľudí. Zároveň absolvovali
jazykový kurz a zúčastnili sa inšpiratívnych exkurzií a stretnutí so zaujímavými ľuďmi.

VYSKLADAJME
mladým
nia a talentu. Projekt sa začal realizovať verejnou zbierkou
v roku 2014 formou darcovskej SMS a priamej
online finančnej podpory. Projekt pokračuje v roku
2015 konkrétnou pomocou mladým ľuďom (zapojeným
do programu) nielen materiálnym a finančným pokrytím
nákladov štúdia a aktivít, ale i asistečnú a motivačnú
pomoc pri prekonávaní problémov, t.j. tútoring. Práve
finančná podpora zlepší podmienky na dosiahnutie
kvalitnejšieho vzdelania a poskytne talentovaným deťom
priestor na sebarealizáciu.
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Štipendijný program vznikol ako
potreba vytvorenia systému individuálnej starostlivosti a podpory
mladých ľudí, ktorým chýbajú
vhodné sociálne a ekonomické
podmienky na rozvoj ich vzdela-

jný
ram
štipendi
prog

KOLÉGIUM V.I.A.C.
Projekt pod názvom Kolégium V.I.A.C. vznikol na jeseň
2014 ako originálny projekt pre
študentov stredných škôl na jeden
školský rok, ktorý chce naučiť
mladého človeka komunikovať,
diskutovať, vyjadriť svoj názor,
pomáhať mu rásť a rozvíjať svoje znalosti v rôznych oblastiach
formou inak ako v škole cez neformálne stretnutia, prednášky
s odoborníkmi, diskusie,... Do projektu sa zapojilo 14 študentov.
Projekt úspešne prebieha aj
v roku 2015.

Knihy
alebo

V roku 2014 sa nám úspešne podarilo zrealizovať 2 Živé knižnice, a to
v máji a v októbri. Na májovú Živú
knižnicu boli pozvaní ľudia (živé
knihy), ktorí si v živote prešli rôznymi bojmi a skúškami (napr. syn alkoholika, bývalý narkoman, dievča,
ktoré osobne pozná boj s anorexiou, bezdomovec,...). Knižnica
bola určená pre žiakov deviatych
ročníkov základných škôl z Trstenej,
Nižnej, Námestova a Sihelného.
Na akcii sa zúčastnilo viac ako 230
študentov.
Októbrová Živá knižnica sa konala
v Nižnej a mala podtitul “Kam
ďalej?” Touto otázkou “žijú” najmä
študenti maturitných ročníkov, pre
ktorých bola určená. “Knihy” boli
k dispozícii študentom a predstavovali vždy jedno z atraktívnych povolaní súčasnosti. V rozhovoroch sa
maturanti od kníh dozvedeli nielen o dôležitom rozhodovaní sa pre dané povolanie, ale aj o pozitívach a negatívach ich vysnívaného povolania. Podľa slov študentov ich „čítanie“ v knihách
inšpirovalo, motivovalo k neustálej práci na sebe a pomohlo vo výbere vysokej školy a budúceho
povolania.
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Krátke správy
Za rok 2014 sme zrealizovali približne 70 akcií!
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Na našej Facebook
stránke sa zdvojnásobil
počet fanúšikov!

Počet dobrovoľníkov
(v rámci projektu DDS)
v roku 2014 narástol na číslo 8!

Úspešne sme
zrekonštruovali
priestory bývalého
CoolClubu!

Počet mladých ľudí v Akčnej
skupine sa zvýšil z 8 na 40!

Oravské centrum
mládeže v Ústi nad
Priehradou navštívilo
cez 2000 mladých
ľudí!

V našej administratívnej
činnosti sme boli veľmi aktívni,
čoho výsledkom je 14 prázdnych
tonerov!

Napísali sme
vyše 3000
pracovných
mailov!

Počet kníh v našej
knižnici sa zvýšil
o 200%!

Z 2% dane sme dostali
5 006,74 €
Veľkú podporu sme pocítili
aj cez modlitbu,
ktorej hodnota sa nedá vyčísliť!

Najazdili sme viac ako 49 000 km!

Vyše 600 ľudí sa
zúčastnilo najväčšej
akcie:
Gospel Workshop
Trstená 2014!
Zrealizovali sme 4 veľké projekty
s podporou ďalších partnerov!

Nárast populácie OZ V.I.A.C. (detí):
2 chlapci a 2 naše zamestnankyne sú na
rodičovskej dovolenke!
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Finančná správa

Ako sme
v roku

2014

SÚVAHA
AKTÍVA
Neobežný majetok
Obežný majetok
Časové rozlíšenie
SPOLU

Suma v EUR
10 858,08
43 481,52
2 345,16
56 684,76

PASÍVA
Vlastné zdroje
Cudzie zdroje
Časové rozlíšenie
SPOLU

Suma v EUR
24 260,62
1 569,90 €
30 854,24
56 684,76

Výdaj ziskov a strát
VÝNOSY
Tržby
Ostatné výnosy
Príspevky od
iných organizácií
Príspevky od
fyzických osôb
Príspevky z podielu
zaplatenej dane
Dotácie
SPOLU

Suma v EUR

18 318,50
11 375,77
39 889,99
34 220,21
3 563,89
39 257,15
146 625,51

NÁKLADY
Spotreba materiálu
Spotreba energie
Cestovné
Ostatné služby
Mzdové náklady
Dane a poplatky
Iné ostatné náklady
Odpisy
SPOLU

Výsledok hospodárenia
pred zdanením
Daň z príjmov
Výsledok hospodárenia
po zdanení
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Suma v EUR

20 734,21
11 995,07
3 168,71
51 794,48
39 250,19
93,68
2 686,64
5 412,00
135 134,98

11 490,53€
0,22 €
11 490,31€

Ďakujeme

a spolupráca
Iuventa - Slovenský inšitút mládeže
Národná agentúra - Mládež v akcii
Erasmus+

Komisia pre mládež v Spišskej
diecéze
Združenie kresťanských
spoločenstiev mládeže
Spoločenstvo novej evanjelizácie
Projekt Godzone

Katolícke biblické dielo
Diecézne centrum voľného času Važec
Rímskokatolícka cirkev, biskupstvo Spišské Podhradie
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená
Občianske združenie Misia mladých
Mesto Trstená
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove
ZŠ Rudolfa Dilonga
Slovenská katolícka charita Trstená

Predajňa Quo Vadis
Hotel Roháč
Developium Bratislava
IPA Slovakia
LKT Trstená
Domotherm Liesek
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