


MILÍ NAŠI PRIATEILIA

Rozmýšľam, ako v pár vetách vyjadriť pocity, ktoré ma napĺňajú. Zatvorím oči a vraciam 
sa späť do obdobia, kedy niekoľko odhodlaných mladých ľudí v jednej malej, preplnenej 

kancelárii vymýšľalo smelé plány. Dnes sa prechádzam v našich priestoroch a vidím 
príjemné miesto, kde to „žije“ a odkiaľ „život aj vychádza“. Miesto, ktoré za tie roky 

kompletne premenilo svoju podobu a naplnilo sa ľuďmi. Miesto, ktoré je pre mňa VIAC ako 
prácou a stalo sa súčasťou mňa aj mojej rodiny.

Obzriem sa späť do uplynulého roku 2017, a vidím rok, ktorý bol veľmi dynamický, živý a 
okrem už zabehnutých aktivít, priniesol aj množstvo nového. 

Našu víziu, naplno rozvíjať potenciál mladých ľudí  sme okrem množstva iných 
aktivít, napĺňali aj vo viac ako 30 vzdelávacích programoch, ktorými prešli stovky mladých 

ľudí, pracovníkov s mládežou aj učiteľov. Som zvlášť hrdá na náš
 zážitkový vzdelávací program NARNIA a tiež na inšpiratívnu konferenciu K.R.O.K., ktorá 

niesla v roku 2017 okrem inšpirácie aj silný odkaz vnímavosti a sily 
ľudských príbehov. Tému vnímavosti sme ľuďom priniesli aj v ďalších 

vzdelávaniach, vďaka ktorým pribudli na Orave učitelia a pomáhajúci profesionáli, ktorí sa 
stali členmi Vnímavej komunity na Slovensku. 

Človek a jeho povolanie „byť človekom, žiť život, a nielen prežívať“ sú na prvom mieste v 
komunitnom centre, do ktorého našlo v minulom roku cestu už množstvo ľudí z miestnej 

komunity. Tá pred prázdninami žila prvým ročníkom Festivalu 
#za hranice, ktorý je prvým festivalom inšpirácie a rozvoja. Smelá myšlienka, ktorá spojila 

mesto a vytiahla ľudí za hranice bežného a zažitého.
Jedným z najväčších diel v roku 2017, kde Boh ukázal svoju silu, bolo po požiari 

Oravského centra mládeže v októbri 2016, obnovenie jeho prevádzky už v júli 2017. To by 
nebolo možné bez nezištnej finančnej, materiálnej, duchovnej, či inej podpory a ochoty 

mnohých z Vás. 
Pri myšlienke že našich aktivít, sa len v minulom roku nezúčastnili desiatky, ani stovky, ale 
tisíce účastníkov, ma napĺňa obrovská vďaka, rešpekt a záväzok voči všetkým Vám, ktorí 

sa akýmkoľvek spôsobom podieľate na našich aktivitách. 
Toto neustále rastúce dielo je možné len vďaka Bohu, vďaka všetkým 

dobrovoľníkom, donorom, partnerom, priateľom, aj vďaka Vám. 
Preto sa v nasledujúcich riadkoch tešte spolu s nami z toho, čo sa podarilo, 

žehnajte nám a očakávajte, čo prinesú smelé plány, ktoré máme v roku 2018...

Ľubica Matušáková





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.

Je to generácia, pre ktorú byť osobnosťou nie je len záležitosťou vyvolených či 
talentovaných, ale rozvíjať svoj osobný potenciál a spájať v sebe charakter,

 angažovanosť a líderstvo je životným štýlom všetkých. 
Je to generácia, ktorá reálne mení atmosféru regiónu, kde žije, i celého Slovenska. 



 POMÁHAME PRI HĽADANÍ 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. 

PRINÁŠAME 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.

MOBILIZUJEME 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. 

PRESADZUJEME HODNOTOVÚ ORIENTÁCIU
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. 



ZÁKLADNÉ SMERY
     V.   VERITA        - VIEROHODNSŤ
     I.    INSPIRAZIONE   - INŠPIRÁCIA
     A.   ADRENALINE     - ANGAŽOVANOSŤ
     C.   COMMUNITA      - CELISTVOSŤ

Hľadáme to, čo je viac ako len na kópia.
Tvoríme to, čo je viac ako bežné.

Chceme to, čo je viac ako jednoduché.
Žijeme to, čo je viac ako len moje.



A
Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Občianske združenie V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže dnes pracuje ako platforma viacerých 
vnútorných jednotiek bez vlastnej právnej subjektivity, z ktorých každá má svoje špecifické zameranie: 

 Centrum neformálneho vzdelávania AAPO – neformálne a zážitkové vzdelávanie, inovácie 
 vo vzdelávaní mladých ľudí. Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu, kvalita práce s mládežou
 Žilinské dobrovoľnícke centrum – dobrovoľníctvo v žilinskom regióne, kvalita práce s
 dobrovoľníkmi, spoločenské uznanie dobrovoľníctva
 Centrum medzinárodnej mobility – medzinárodná spolupráca, Európska dobrovoľnícka služba,  
  európske občianstvo
 SINAJ City Hub – rozvoj a podpora komunity, grantový program Šanca mladým
 Komunitné centrum – podpora mladým ľuďom a rodinám v náročnej životnej situácii, 
 sociálne poradenstvo, krízová intervencia, grantový program Viac pre rodinu
 Oravské centrum mládeže – pastoračné centrum, evanjelizačné a pastoračné
 programy pre mladých ľudí z regiónu
 Office – administratívne zázemie združenia

Súčasťou združenia sú aj dve celoslovenské iniciatívy, ktoré realizujeme s ďalšími partnermi: 

 Zmeňme.to – podpora angažovanosti mladých ľudí na celom Slovensku 
 To live the love – teológia tela pre mladých, formovanie mladých v duchu Teológie tela
 sv. Jána Pavla II.
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Združenie vzniklo zaregistrovaním stanov v registri 
Ministerstva vnútra SR 17. júna 2011. 

Predseda združenia: Mgr. Branislav Kožuch
Generálny sekretár: Bc. Michal Kuzár
Predstavenstvo: Mgr. Branislav Kožuch, Bc. Michal Kuzár, Mgr. Helena 
Zadžorová, PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
Kontrolná komisia: Mgr. Martina Štrbová
Predseda a generálny sekretár sú podľa stanov združenia
štatutárnym orgánom združenia. 

V roku 2017 zamestnávalo združenie spolu 25 zamestnancov (okrem 
tých, ktorí boli na materskej či rodičovskej dovolenke). K nim sa
 pridávali desiatky dobrovoľníkov, ktorí pomáhali dlhodobo či 
príležitostne. 



V roku 2017 sme na jednej strane pokračovali v aktivitách, 
ktoré sme realizovali v predchádzajúcom roku, ale rovnako sme iniciovali aj 

niektoré nové podujatia. Bol to rok veľmi živý, 
veľmi bohatý, a to nielen na množstvo aktivít a podujatí, ale 

rovnako aj na zmenu a dopad, ktorý naša služba prináša. A to je pre nás 
najväčším úspechom a dôvodom sa tešiť. 





CENTRUM NEFORMÁLNEHO A ZÁŽITKOVÉHO VZDELÁVANIA

AAPO
 460 účastníkov na 13 zážitkových programoch – to je bilancia centra AAPO za rok

 2017. K nej je potrebné ešte pripočítať 10 podujatí, na ktorých sa centrum zúčastnilo 
ako partner, aby na nich ponúklo príležitosť vyskúšať si rôzne športové a 

adrenalínové atrakcie. A k úplnosti hodnotenia ešte chýbajú 3 workshopy na tému 
inklúzie, ktorých sa zúčastnilo spolu 37 účastníkov, akreditovaný vzdelávací 

program Lektor neformálneho vzdelávania v práci s mládežou, ktorý absolvovalo 
spolu 19 účastníkov, vzdelávací program zameraný na mediálnu gramotnosť a 
kritické myslenie, ktorý absolvovalo 15 účastníkov, a inšpiratívna konferencia 
K.R.O.K., na ktorej viac ako 350 účastníkov počúvalo 7 inšpiratívnych rečníkov,

 rozprávajúcich o svojom dôležitom kroku v živote. 

CENTRUM NEFORMÁLNEHO 
A ZÁŽITKOVÉHO VZDELÁVANIA



Aj v roku 2017 sme prostredníctvom štipendijného programu Šanca mladým podporili
 7 štipendistov z Oravy na ich ceste osobného rozvoja. Tento rok sme ich podporu 
posilnili o mentorské sprevádzanie, ktoré dobrovoľnícky realizujú 5 mentori. 

Ďalšou pravidelnou aktivitou centra AAPO bol aj program pre žiakov stredných škôl Tvoje 
mesto Ťa potrebuje, do ktorého v roku 2017 bolo zapojených cca 120 študentov Gymnázia M. 
Hattalu v Trstenej.

 Osobitným úspechom roku 2017 je pre centrum AAPO začínajúca spolupráca so základnou 
školou Narnia v Bratislave. Pre jej žiakov 7. ročníka sme zabezpečovali zážitkový vzdelávací 
program Narnia, ktorého cieľom bol rozvoj tímovej spolupráce a riešenie konfliktov. Spätná 
väzba žiakov i pedagógov bola natoľko pozitívna, že spolupráca pokračuje aj naďalej.

Vďaka podpore z MŠVVaŠ SR sme mohli v roku 2017 intenzívnejšie začať pracovať aj na 
posilnení inovatívneho prístupu v práci s mládežou. Získali sme podporu na tvorbu larpov, 
zavádzanie 
slovenského prekladu Classcraftu a realizáciu celoslovenskej konferencie o 
inovatívnych prístupoch v práci s mládežou. 

Je pre nás veľmi pozitívnou správou, že o zážitkové a neformálne 
vzdelávanie rastie stále viac dopyt, spolupráca 
so základnými i strednými školami z celého 
Slovenska sa stále viac rozvíja, a aj my sami 
zvyšujeme kvalitu našich programov. 



ŽILINSKÉ DOBROVOĽNÍCKE 
CENTRUM

Pre nás je dobrovoľníctvo viac ako len „praktická pomoc zadarmo“, vnímame ho ako jedinečný nástroj 
získavania skúseností a praktického tréningu svojich kompetencií. 

Výzvou pre Žilinské dobrovoľnícke centrum bola nielen zmena koordinátorky, ale aj etablovanie centra v 
Žilinskom kraji. Komunikovať s organizáciami, ktoré pracujú s dobrovoľníkmi, aby sa otvorili aj pre nových 
dobrovoľníkov, podporovať ich zvyšovať kvalitu ich práce s dobrovoľníkmi, prepájať ich medzi sebou, či 

motivovať mladých k dobrovoľníctvu, ... to všetko je len časť úloh, ktoré centrum so svojou novou 
koordinátorkou muselo zvládnuť. Začiatky neboli úplne ľahké, ale postupne sa podarilo rozbehnúť sa. 

Online databáza dobrovoľníckych príležitostí sa rozrástla o nové ponuky organizácií i záujemcov, 
koordinátori dobrovoľníkov dostali počas roka 3 možnosti na supervíziu, organizácie, ktoré využili ponuku, 

sa mohli prezentovať pred širokou 
verejnosťou na Veľtrhu sociálnych aktivít.
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príležitostne. 

Na konci prázdnin pozvalo ŽDC dobrovoľníkov z Oravy na Dobrý deň! ako spoločnú oslavu dobrovoľníctva. Záver 
roka bol opäť spojený s oceňovaním Srdce na dlani, do ktorého prišlo 42 nominácií v 7 kategóriách. Ocenení boli: 
• Mladé srdce: Aďa Horváthová za horlivosť a stálosť v službe deťom s ťažkým životným pozadím v
táboroch MiniBodka, kde 16-ročná Ada varí už od svojich 13 rokov 
• Pravé srdce: Tomáš Gulán za službu prostredníctvom sociálnych projektov zameraných na rómske deti a za 
motivovanie ďalších k tejto službe 
• Srdce seniora: Pavol Cienik za príklad slúžiť ako dlhoročný vedúci a choreograf folklórnych súborov a v službe 
stále pokračovať aj vo veku 73 rokov 
• Verné srdce: Petra Piršelová za dlhodobý prínos svojou službou v OZ Matka a Dieťa Turca a inšpirovanie ďalších 
do služby pre podporu rodín 
• Projekt so srdcom (dobrovoľníka): Projekt Dom prijatia pre rodiny - Rodinkovo ako projekt, ktorý svojimi 
aktivitami podporuje manželstvo a rodinu a poskytuje pomoc aj v krízových situáciách 
• Srdce na správnom mieste: Ekoray - Peter a Anna Bolekoví za finančnú a morálnu podporu 
dobrovoľníckych aktivít a pomoc sociálne slabším vrámci skupín a organizácií 
• V kategórii So srdcom na dlani sme udelili špeciálne ocenenie dvom nominovaným: Horská služba Malá  
Fatra o. z. - špeciálne ocenenie za dlhodobú dobrovoľnícku činnosť, za pripravenosť a nasadenie v každej situácii 
a v každom čase pri záchrane životov, a žiaci Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste za výnimočný čin a pohotovú 
reakciu skupiny študentov zapojených do darcovstva krvi pre Terezku Špilákovú. 

Počas roka 2017 sme spustili v spolupráci s ďalšími organizáciami z celého Slovenska iniciatívu 
„zmeňme.to“. Chceme jednak prepájať a podporovať tých, ktorí sú ochotní vlastnou angažovanosťou prispieť k 
lepšiemu Slovensku, a jednak chceme k tejto angažovanosti motivovať aj ďalších mladých. Nestačí totiž len 
hovoriť, potrebujeme sa rozhýbať. Zmeňme.to je cestou malých krokov k veľkým cieľom. Okrem 
konkrétnych dobrovoľníckych príležitostí pre zapojenie sa ponúka mentoringovú podporu pre začínajúcich 
„meničov“ i inšpiráciu toho, čo robia iní. V rámci tejto iniciatívy sme počas roka 2017 vytvorili 32
 krátkodobých a dlhodobých dobrovoľníckych príležitostí (Dobrovoľnícke výjazdy, Dni solidarity, Road trip, 
Víkendy pre druhých, ...), 7 workshopov pre dobrovonľíkov, vyškolili sme 12 mentorov a natočili sme 8 videí s 
dobrovoľníkmi, ktorí odhalili svoju osobnú motiváciu, prečo „strácajú čas pre iných“. 





CENTRUM MEDZINÁRODNEJ MOBILITY
Poskytovať príležitosti na rozvíjanie sa a získavanie nových kompetencií, spoznávanie 

nových kultúr, budovanie medzinárodných priateľstiev, zdieľanie skúseností a sieťovanie a 
vytváranie nových silných partnerstiev vnímame ako dôležitú súčasť napĺňania nášho poslania, a preto 

intenzívne hľadáme a využívame možnosti rozvoja medzinárodnej spolupráce. Už totiž
 priniesla a veríme, že ešte aj ďalej prinesie, dobré ovocie pre mladých ľudí i samotnú prácu s mládežou. 

V roku 2017 sme vyslali 18 dobrovoľníkov, z toho na krátkodobú EDS 4 do Macedónska, 7 do 
Bulharska a 2 dobrovoľníčky do Fínska. Ďalší dobrovoľníci slúžia v krajinách Bulharsko, 

Macedónsko, Nemecko, Portugalsko,  Arménsko.  

U nás od roku 2016 hosťovali 3 dobrovoľníci, ktorí počas roka 2017 postupne ukončili svoju 
dlhodobú dobrovoľnícku službu. Po nich prišli iní 5 dobrovoľníci a dobrovoľníčky z Francúzska, Slovinska, 

Nemecka,  Lotyšska, Španielska, ktorí by u nás mali byť 12 mesiacov. 

Zapojení sme boli ako partneri do 5 medzinárodných projektov, z toho 3 boli mládežnícke výmeny, 
1 training course a 1 partnership building seminar. Zapojilo sa do nich za nás 19 účastníkov. My sami sme 

realizovali 1 medzinárodný projekt, do ktorého je zapojených okrem nás ešte 5 ďalších krajín a ktorý tvoria 2 
training courses (tréningový kurz) a 1 youth exange (mládežnícka výmena).





Je to viac ako len priestor...  
Názov „Sinaj“ je na jednej strane prepojením na biblický vrch Sinaj a na 

druhej strane slovnou hračkou Si-naj. Ide teda o podporu ľudí v ich osobnostnom rozvoji, 
pri spravovaní talentov,milosti a požehnania, ako to nazýva Evanjelium. Každý človek

 je “naj”, je pokladom, a o poklad sa treba starať a zveľaďovať jeho “hodnotu”. 
Naším mottom totiž je “Najvyšší level života pre každého”. 

Spojenie s vrchom Sinaj má naznačiť, že sa to celé deje v duchu viery, 
v kráčaní za Bohom, v napĺňaňí Jeho zámerov s človekom a so svetom.

To úplné “naj” sa predsa deje v osobnom stretnutí s Bohom. 
Označenie „City Hub“ je spojenie dvoch slov “mestské” a “centrum”. V priestoroch budovy v Trstenej, 

ktorá nesie tento názov, sa nachádza totiž viacero rôznych služieb, ktoré sú určené mestu, t.j. všetkým 
ľuďom, nielen malej špecifickej skupine. Je to priestor pre inšpiráciu a rozvoj ľudí i komunít, priestor 

pre rôzne pracovné i neformálne stretnutia.

 Je to priestor, ktorý chce byť tým, čím je srdce pre telo človeka. 
Ponuka City Hub v roku 2017 bola bohatá a rozmanitá: Festival netradičných športov Vyskoč z krabice, 

3 inšpiratívne večery (od septembra 2017), Vianočný nealko ples pre mladých, 
Gospel Workshop, biblické večery, Národný týždeň manželstva. 

Špecialitou celej ponuky bol prvý ročník Festivalu #za hranice, ktorý sme organizovali v spolupráci s 
Mestom Trstená. Ide o jedinečný festival inšpirácie a rozvoja, ktorého trojdňový program je zložený z 

dvoch desiatok workshopov na rôzne témy, ponuky netradičných športov, komunitných trhov, 
kultúrneho programu, 6 km dlhého prekážkového behu 

Adrenalin Race, a rôznych prezentácií a diskusií na témy, ktoré hýbu našou komunitou. Festivalu sa 
zúčastnili aj zástupcovia partnerských miest Mesta Trstená z Čiech, Poľska a Maďarska, s ktorými 

sme takto spoločne oslavovali aktívne občianstvo. 

Rozvoj našich miest a obcí predsa závisí najviac od aktívnych ľudí, ktorí v nich žijú. 
Vďaka podpore MŠVVaŠ SR sme v roku 2017 mohli urobiť ešte ďalšie kroky pre s

kvalitnenie života v komunite – v spolupráci s Mestom Trstená a mládežníckymi 
organizáciami, ktoré pôsobia na jeho území, sme začali pripravovať Strategický plán pre napĺňanie 
Koncepcie práce s mládežou pre roky 2018 – 2020. A rovnako v meste Poprad sme v partnerstve s 

miestnou samosprávou a za aktívnej spolupráce s miestnym mládežníckym parlamentom s ďalšími 
mládežníckymi organizáciami iniciovali proces tvorby Správy o živote mládeže v meste Poprad.





Za rok 2017 eviduje Komunitné centrum viac ako 500 klientov. Základné poradenstvo sme 
poskytli viac ako 270 klientom, špecializované poradenstvo cca 70 klientom a pomoc pri ochrane práv a 

právom chránených záujmov cca 60 klientom. Na 536 pravidelných
 aktivitách sa zúčastňovalo mesačne okolo 120 klientov. A okrem pravidelných aktivít sme v 

Komunitnom centre v roku 2017 realizovali aj 18 komunitných aktivít, ktorých sa zúčastnilo cca 880 osôb. 

Počas leta sme pripravili pre deti, s ktorými pracujeme počas celého roka, denný tábor, v ktorom každé dieťa 
malo svojho osobného priateľa – mentora. Od septembra 2017 sme raz za mesiac organizovali Remeselnícke 

workshopy – košíkárstvo,  scrapbooking, vianočné dekorácie, ... 

Pre študentov stredných škôl v regióne sme pripravili Živú knižnicu o tom, ako ďalej po skončení školy. A v 
spolupráci s CPPaP Námestovo sme realizovali pravidelné stretnutia podpornej 

rodičovskej skupiny „Výchova – náročná cesta, ktorú spoločne dokážeme zvládnuť“. Pred Vianocami  sme 
organizovali Vianočné komunitné trhy, na  ktorých sa prezentovali lokálni 

remeselníci a domáci „handmade výrobcovia“. 

Vďaka podpore firmy Garbiar Stavebniny sme už druhý rok vyhlásili v predvianočnom čase grant Viac pre 
rodiny, v rámci ktorého podporili 21 rodín. Podpora bola určená pre rodiny, ktoré sú v ťažkej náročnej situácii. 

Špecifikom grantu aj tohto roku bolo to, že o pomoc mohol 
požiadať niekto, kto bol ochotný okrem financií z grantu pridať aj seba samého (svoj čas, svoje talenty, ...). 



ORAVSKÉ CENTRUM
MLÁDEŽE

Oravské centrum mládeže v Ústí nad Priehradou bolo po požiari v
 októbri 2016 až do júla 2017 zatvorené kvôli opravám. A tie sa netýkali 
len častí priamo zničených ohňom alebo vodou, ale opravovalo sa aj to, 

čo sa za predchádzajúce roky činnosti centra ukázalo ako nedostatočné či 
nevyhovujúce. Centrum tak dostalo novú podobu jednak navonok 

ako aj v interiéri. Vo februári 2017 diecézny otec biskup
 Štefan vyhlásil celodiecéznu zbierku na opravu centra,

 v ktorej sa vyzbieralo cca 100 600,- eur.



Aj vďaka tejto štedrosti i ostatných darcov z celého Slovenska, ktorí opravy centra podporili v čiastke cca 
160 000,- eur, a rovnako vďaka ochote mnohých dobrovoľníkov, podnikateľov i úradníkov sa podarilo obnoviť 
prevádzku časti centra v júli 2017 tak, aby sa v jeho priestoroch mohli konať programy. Ďakujeme všetkým 
darcom a podporovateľom. Do konca roka 2017 centrum hostilo cca 500 hostí, od detí na letných táboroch cez 
mladých birmovancov z farností či študentov cirkevných škôl až po účastníkov seminára Otcovo srdce. 

Cez letné prázdniny tábor Originál, ktorého program je postavený na pilieroch teológie tela sv. Jána Pavla II. a 
ktorý je určený pre mladých od 13 rokov, a o pár mesiacov neskôr aj víkendový program Refresh pre 
účastníkov všetkých ročníkov Originálu, aby si pripomenuli a oživili nielen spomienky, ale 
predovšetkým osobné rozhodnutie pre Ježiša, ktoré počas tábora urobili.

 K ďalším službám OCM patria pravidelné modlitebné večery Milosrdný, na ktorých sa každú poslednú nedeľu 
v mesiaci vo farskom kostole v Trstenej stretávajú ľudia z celej Hornej Oravy, aby sa spolu modlili za tento kraj. 

V čase pôstu sme pozvali ľudí z celej Oravy do nepretržitej modlitby a pôstu za Oravu. 

Celá činnosť centra by nebola možná bez ochotných dobrovoľníkov, ktorí v centre slúžia nielen pri prevádzke 
centra, ale aj pri príprave programov priamo v centre alebo v okolitých farnostiach alebo v školách pri 
duchovných obnovách. Počas roka 2017 ich bolo 12. Ďakujeme im všetkým, že skrze službu mladým obetovali 
Bohu svoj čas a sily, a prajeme im, aby ich čas služby na Orave bol tiež časom ich osobného rastu a
 posväcovania.



GOD‘S SESSION - JANUÁR

KEDY JE POMOC 
NAOZAJ POMOC - MAREC

INŠPIRATÍVNY VEČER
SEPTEMBER

FESTIVAL #ZA HRANICE - JÚN

VYSKOČ Z KRABICE
MÁJ

KOMUNITNÉ TRHY
NOVEMBER
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