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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
VVeríme, 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
VVeríme, 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
VVeríme, 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.

NAŠE POSLANIE
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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 plánov a úmyslov. 

Je to geneJe to generácia, pre ktorú byť 
osobnosťou nie je len záležitosťou 
vyvolených či talentvaných, ale rozvíjať 
svoj osobný potenciál a spájať v sebe 
charakter, angažovanosť a líderstvo je 
životným štýlom všetkých. Je to 
generácia, ktorá reálne mení atmosféru 
regiónuregiónu, kde žije i celého Slovenska.

ŽIJEME V.I.A.C.
NAJVYŠŠÍ LEVEL PRE KAŽDÉHO

NAŠA VÍZIA
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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
KKontrolná komisia: Mgr. Martina Štrbová

Predseda a generálny sekretár sú podľa stanov 
združenia štatutárnym orgánom združenia.
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OCENENIA
Ocenenie sTOPa 2019 projektu K.R.O.K. v kategórii Top projekt 
– Asociácia krajských rád mládeže a odbor mládeže MŠVVaŠ SR

Ocenenie Empower za vitazstvo v kategorii Subjekt poskytujúci 
najprínosnejšie neformálne vzdelávania/vzdelávací program za 
ro k2019 – MŠVVaŠ SR a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
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AAPO
CENTRUM NEFORMÁLNEHO 

A ZÁŽITKOVÉHO VZDELÁVANIA 

70+ 
DNÍ REALIZÁCIE 
PROGRAMOV



•  absolvovali sme v rámci projektu 
podporeného z Erazmus+ študijnú návštevu 
Dánska - videli sme ako funguje vysoko 
gamifikovaná škola, ktorá využíva aj larpy vo 
vzdelávaní

• •  absolvovali sme v rámci projektu 
podporeného z Erazmus+ medzinárodné 
školenie Creative learning - o escape 
roomoch ako nástroji vo vzdelávaní

•  absolvovali sme Leaf day v KE, kde sme 
zvyšovali povedomie o našej organizácii a 
vytvárali partnerstvá s inými organizáciami

•  začali sme spolupracovať s piaristickými 
školami na reforme ich škôl - predstavili sme 
si činnosti a dohodli sa o obsahu spolupráce 
na najbližší rok

•  začali sme spoluprácu s VÚDPaP pri ich 
vzdelávaniach - vytvorenie larpu do 
programu sociálnopsychologického výcviku

•• rozbehli sme spoluprácu so strednou 
zdravotníckou školou z Dolného Kubína

• absolvovali sme v rámci projektu 
podporeného z Erazmus+ medzinárodné 
školenie o designe spoločenských hier

• zúčastnili sme sa EduCampu v rámci 
programu Generácia 3.0, koordinovaného 
Nadáciou Pontis

• pokračovali sme v spolupráci s CPPPaP 
Tvrdošín (workshop o larpe)

•• upevnili sme vzťahy so štátnou školou v 
Trstenej, zažili nás pri konkrétnom zážitkovom 
programe pre žiakov 9. ročníka a boli veľmi 
nadšení (vedenie, učitelia, žiaci)

• vytvorili sme tím AAPO, ktorý mal spoločné 
úvodné stretnutie, na ktorom bolo hlavným 
bodom nastavovanie istých procesov
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• Vytvorili a zrealizovali sme nové vzdelávacie 

kurzy:

o adaptačný kurz Zdravotnícka škola v 

Dolnom Kubíne – 2 turnusy,

o Gymnázum Dolný Kubín - 3 turnusy,

o program pre žiakov 9. ročníka základných 

škôl v Trstenej - 4 turnusy

o Narnia - o Narnia - Rozlúčka deviatakov - 1 turnus

o Školy v prírode - 2 turnusy

o Panasonic tábor - 1 turnus

o Tábor Originál - 1 turnus

o Zážitkovka pre Kolumbus - 1 turnus

o Kurz mentálne zdravie - 1 turnus

• realizovali sme zážitkový program pre 
žiakov ZŠ Narnia v Bratislave - Narnijské 
dobrodružstvo - 4 turnusy

• vyjasnili sme si zadania so ZŠ Narnia pre 
ďalšie programy - programy pre 6. ročník a 9. 
ročník

•• Vytvorili a zrealizovali sme larpy: 3 – s témou 
zatopené obce na Orave a 4 – v rámci 
projektu LarxPerience

• Vytvorili a zrealizovali sme EduEscape 
room: 1 – na tému zatopené obce na Orave, 1 
– ako výstup projektu Creative learning, 1 – na 
tému mentálne zdravie

• Vytvorili sme a zrealizovali ďalšie programy

o Učiteľský zbor Zdravotnícka DK

o Učitel’ský zbor Gymnázium RK

o Panaday v Oravskom háji

o Táborový deň - Spišské vlachy
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Ide o dlhodobý program osobnostného rozvoja pre mladých vo veku 15 – 17 rokov so zameraním na 
budovanie hodnôt a postojov. Od júla 2019 sme spustili pilotný ročník programu Kolumbus. Vybrali 
sme 15 mladých z regiónu Orava. Spolu s nimi chceme tento pilotný program otestovať a lepšie ho 
nastaviť pre ďalšie ročníky. Vďaka nim získame spätnú väzbu na to, ako oni prežívali celý program a čo 
im priniesol.

Prvé úvodné stretnutie bolo na tému Ako nestratiť svoj cieľ (hodnoty) s priestorom na diskusiu. Na 
ďalšom stretnutí sme privítali hostí, ktorí povedali svedectvo svojho života. Účastníci mohli vnímať 
pozitívny vzor životných príbehov obyčajných ľudí, ktorí v každej situácii sa snažia nestratiť svoje 
hodnoty a od nich odvíjať každé svoje rozhodnutie. Posledná aktivita roka 2019 bol spoločný víkend v 
prírode a náročných podmienkach. Počas tohto víkendu účastníci spoznali viac seba samých a taktiež 
ostatných účastníkov. Stali sa dôležitou súčasťou spoločenstva cez rôzne aktivity. Vďaka náročným 
situáciámsituáciám spoznali svoje slabé a silné stránky. Cez rôzne zážitkové aktivity mohli vidieť, aké je niekedy 
náročné starať sa o to, čo je pre nás dôležité, čo všetko pri tom prekonáme, a taktiež, aké dôležité je 
nezostať v tom sám. Účastníci dostali aj prvú úlohu na vianočné obdobie, a to prečítať časť knihy 
Christus vivit, cez ktorú dostanú obraz o tom, ako ich vníma Cirkev, a to, čo o nich hovorí Kristus.

PROGRAM OSOBNOSTNÉHO ROZVOJA
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4

ČO SA UDIALO: 
-zrealizovali sme online prieskum medzi pracovníkmi s mládežou (počet 
respondentov 56), z ktorého sme sa dozvedeli o povedomí pracovníkov o 
mentálnom zdraví, či je to téma, ktorú vnášajú do svojej práce, a aké sú ich 
potreby v tomto smere  
-zrealizovali sme online prieskum medzi mladými ľuďmi (počet 188), z 
ktorého sme mapovali, ako sú mladí na tom s mentálnym zdravím, s čím v 
tejto oblasti najčastejšie bojujú, s kým sa o tom rozprávajú

V našej práci sa neustále snažíme prinášať témy, ktoré mladým čo najviac pomôžu dosiahnuť svoj 
potenciál a stať sa tým, kým sa majú stať. Na tejto ceste sa mladí mnohokrát stretávajú s náročnými 
chvíľami, kedy im je ťažko... Strácajú motiváciu, idú z konfliktu do konfliktu, majú v sebe zmätok a 
nevedia ani pomenovať všetky tie emócie, ktoré nimi mávajú... Alebo práve naopak, pri každodenných 
výzvach dokážu zostať nad vecou, poznajú stratégie, ktoré im pomáhajú zvládať stres a ich vzťahy sú 
dostatočne pevné, aby obstáli všetky skúšky, ktoré život prinesie.

ZZačali sme sa preto v rámci neformálneho a zážitkového vzdelávania venovať novej téme – mentálnemu 
zdraviu a mentálnej reziliencii. Štatistické údaje podporujú naše pozorovanie (každým rokom od 2014 
pribúda pokusov o samovraždu medzi mladými vo veku 15-19 rokov). Zároveň vnímame, že v oblasti 
práce s mládežou sa tejto téme nikto systematicky nevenuje.

MENTÁLNE ZDRAVIE AKO VÝZVA
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56
RESPON
DENTOV

ONLINE PRIESKUM 
PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU

ONLINE PRIESKUM 
MEDZI MLADÝMI ĽUĎMI

188
RESPON
DENTOV
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MLADÝCH-zrealizovali sme 4 fokusové skupiny na tému mentálne zdravie medzi 
študentmi na Gymnáziu Tvrdošín a Strednej zdravotníckej školy v 
Ružomberku, s mladými z detského domova v Poprade a s mladými z 
obce Štefanov nad Oravou (dokopy 49 mladých). Na základe rozhovorov 
s mladými sme sa potvrdili, že mladí často nerozumejú pojmu “mentálne 
zdravie”, starostlivosti a podporovaniu vlastného mentálneho zdravia 
nevenujú dostatočnú pozornosť, nerozumejú a často nevedia 
pomenovpomenovať emócie, s ktorými sa stretávajú

-vytvorili sme a otestovali 3-dňový zážitkový program zameraný na 
podporu mentálneho zdravia mladých s dôrazom na rozvoj kompetencie 
integrácie emócie a preberania zodpovednosti za správanie v kontexte 
emócií. Tohto programu sa zúčastnila 22 mladých z 1.,2.,3. ročníka 
Gymnázia z Levoče. Počas programu mali mladí možnosť prijímať a 
rozoznávať emócie ako dôležitý zdroj informácií o nich samých a ich 
svete. Mali príležitosť zanalyzovať svoje rozhodovanie v kontexte emócií 
(a(ako zareagujem na emóciu) a prevziať zaň zodpovednosť. Po skončení 
programu sme sa stretli s pozitívnou spätnou väzbou zo strany 
samotných účastníkov (ktorú sme merali prostredníctvom online 
dotazníka), ale aj ich rodičov a pedagógov (ktoré sa ku nám dostali 
sprostredkovane). Zo spätnej väzby účastníkov: “Negatívne emócie sú v 
našom živote tiež dôležité, ukazujú nám, čo je pre nás dôležité”, “Podnet 
nedokážeš zmeniť, ale svoju reakciu áno.”, “Naučil som sa veľa o 
emóciách a čo vlastne znamenajúemóciách a čo vlastne znamenajú”.

-zrealizovali sme vzdelávací kurz pre pracovníkov s mládežou s názvom 
“Emočná zrelosť pracovníkov s mládežou ako dôležitý faktor v prístupe k 
mladým” (15 účastníkov), počas ktorého účastníci sebaskúsenostou 
formou nahliadli do procesov prežívania emócií, porozumenia naplneniu 
alebo nenaplneniu súvisiacich potrieb, procesov zaplavovania emóciami 
s cieľom lepšie pochopiť mladých ľudí, s ktorými pracujú. Bola im 
predstavená funkcia nenásilnej komunikácie pri intervencii s mladým 
človečlovekom v intenzívnej emócii a tiež sa venovali krízovej intervencii.

-vypracovali sme metodiku pre pracovníkov s mládežou, vďaka ktorej 
pracovníci s mládežou môžu lepšie otvárať témy mentálneho zdravia 
mladých
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Obsah konferencie bol zameraný na tému „Inovácie a demokracia“. Bol rozšírený na dva dni, ktoré boli 
plné inšpirácie pre všetkých, ktorí chcú s mladými držať krok, snažiť sa porozumieť svetu v ktorom žijú, 
hľadať a skúšať nové cesty a spôsoby, ako ich rozvíjať.

SúčasťouSúčasťou boli aj témy spoločenskej zodpovednosti a význame demokracie vo vzťahu k mladým ľuďom. 
Dôraz sme kládli najmä na to, aby účastníci odchádzali s konkrétnymi inovatívnymi nástrojmi a 
metódami, ktoré môžu využiť v praxi. Na výber bolo 11 workshopov na rôzne témy, napr. Design 
thinking, prechodové rituály, syndróm vyhorenia, kreatívne učenie, medzinárodné mobility a mnoho 
ďalších. O kvalitný obsah sa postarali lektori z rôznych národných, aj medzinárodných organizácií a 
firiem ako napríklad IBM, Deutche Telecom, AmCham, TANDEM, V.I.A.C., Youth Watch, sli.do a ďalší. 
Novinkou tohto ročníka konferencie bol priestor pre študentov a mladých aktivistov, ktorí si mohli podať 
žiadosťžiadosť o grant, na podporu vlastných projektov. Zo všetkých žiadostí a kreatívnych nápadov ktoré prišli, 
porota dopredu vybrala tie najzaujímavejšie. Tie boli študenti osobne prezentovať na konferencii, pred 
zástupcami firiem. Pre viacerých z nich to bola prvá skúsenosť s verejnou prezentáciou a zároveň výzva 
obhájiť vlastný nápad a presvedčiť zástupcov firiem, prečo práve ich projekt je ten naj. S radosťou 
nakoniec odchádzali tri tímy, ktorých nápady firmy IBM a Deutche Telecom podporili celkovou sumou 
1500 EUR. Ďalšiemu tímu bola prisľúbená hmotná podpora.

Súčasťou programu konferencie bolo aj stretnutie so zástupcami týchto firiem, kde bol priestor pre 
diskusiu a nadviazanie spolupráce s firmami. Táto konferencia je odpoveďou na potrebu neustále 
reagovať na potreby mladých. Na konferencii sme uviedli do života aj prvý "Šlabikár neformálneho 
vzdelávania" na Slovensku.

KONFERENCIA YODEL – O NOVÝCH 
PRÍSTUPOCH K MLADEJ GENERÁCII
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NAŠE DEDIČSTVO, NAŠA ZODPOVEDNOSŤ 
VV apríli 2019 sme ukončili realizáciu projektu podporeného v rámci cezhraničnej spolupráce Interreg 
Poľsko – Slovensko. Vyvrcholením celého projektu bolo Slávnostné otvorenie Pamätnej zóny na 
zaplavené obce. Konal sa v spoločnosti predsedníčky ŽSK, Ing. Eriky Jurinovej, pôvodných obyvateľov 
zaplavených obcí, či ich príbuzných, a tiež za účasti širšej verejnosti presne 6.4., keď sa v roku 1941 veľké 
zástupy občanov vtedajšej dediny Ústie nad Oravou a ľudí z blízkeho okolia zhromaždili na dvore novej 
školy. Celá slávnostná rozlúčka bola plná silných emócii. Počas nej si totiž prítomní dobre uvedomovali, 
že odchod Jozefa Zubka znamená rozchod celej obce.
Súčasťou pamSúčasťou pamätnej zóny sú: 
Miniatúry dedín Ústie nad Priehradou, Slanica, Osada, Hámry a Ľavkovo, umiestnené na podstavci 
tvaru Oravskej priehrady, ktoré sprítomňujú tvárnosť konkrétnych obcí a tiež ich konkrétnu polohu. So 
zachovalými fotografiami budov a opismi konkrétnych dedín zaznamenané na pamätných tabuliach, sa 
tak dá živo predstaviť či pripomenúť život v nich. 
Zrekonštruovaná socha Panny Márie, časť pamätného parku, je originálnym pamätníkom 
prevezeným z obce Hámre. 
DDrevené domčeky zariadené v štýle vtedajšej doby a prispôsobené pre špeciálne hry, escaperoom a 
larpy. V týchto hrách sa účastníci dozvedia o zaujímavých dôsledkoch spojených s výstavbou 
priehradného múru. V tomto type hier si napríklad prejdú podmienkami, v ktorých sa ocitli občania 
dedín tak, že sa stanú živou súčasťou hry a  budú môcť ovplyvňovať priebeh hry ako konkrétni občania 
či pracovníci s konkrétnymi následkami.
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LARXPERIENCE 
PPočas roka 2019 sme pokračovali v realizácii projektu strategického 
partnerstva, podporeného v rámci Erazmus+. Vytvárali sme spolu s 
odborníkmi dotazníky na meranie dopadu, začali pripravovať metodiku 
školenia pre učiteľov a pracovníkov s mládežou o uvádzaní larpov a 
súhrnnú metodiku využívania larpov a nádväzných aktivít na budovanie 
postojov mladých ľudí. 

Zároveň sme vytvorili ďalšie nové larpy:
11. Narodeninová oslava
Tento larp sa dotýka problematiky sociálnych sietí a online sveta. Dizajn 
hry je situovaný do súčasnosti. Hlavnou dejovou líniou je Magda a jej 
príbeh. Magda bola nekonfliktné dievča, veľa ludí z okolia ju poznalo, 
avšak nečakane spáchala samovraždu.Nikto netuší prečo.
TTento larp by mal poukázať na citlivosť zdieľaných a zverejňovaných 
informácií na sociálnych sieťach, ktoré môžu byť príčinou vydierania, 
šikany, kyberšikany a zájsť až do krajností ako je samovražda. Larp tiež 
poukazuje na to, že maličkosti - lajky, zdieľanie, posielanie citlivých 
informácií kamarátom na sociálnych sieťach, môžu mať tiež zlý vplyv na 
druhého človeka bez toho aby sme si to uvedomili. Náš larp hovorí o 13 
postavách, ktoré sa svojou činnosťou/nečinnosťou, vedomou, 
nevedomounevedomou zaslúžili o to, že Magda spáchala samovraždu. Kde je tenká 
hranica zaslúžilosti či bezmocnosti nášho správania na sociálnych sieťach?
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2. Párty Hollywood
Tento larp sa odohráva vo svete Hollywoodu počas párty, ktorá sa koná pri príležitosti predstavenia 
nového pripravovaného filmu. Na túto vyhľadávanú spoločenskú udalosť boli pozvané osobnosti z 
rôznych oblastí sveta celebrít. Prišli režiséri, herci, ale aj vizážisti. Účasť na tejto party je pre hostí veľmi 
dôležitá, pretože práve tu majú možnosť zabojovať o miestenku v novom filme, práve tu sa rozhodne kto 
si získa najväčšiu priazeň, obsadí v novom filme rolu a stane sa súčasťou jeho veľkých príprav.
LarpLarp je určený pre 6 až 21 hráčov. Na pohlaví hráčov nezáleží. Postavy sú nadizajnované neutrálne, môžu 
ich hrať muži alebo ženy. Hra celkovo trvá 2 hodiny.

3. Ekompany
JeJe bežný deň v NewYorku. Vonku je dusno, a obloha zatiahnutá. Nachádzame sa na začiatku dňa v 
kancelárii firmy Ekompany. V spoločnosti vnímaná ako úspešná  firma v textilnom priemysle, ktorá s 
dlhoročnou tradíciou vyrába svoje produkty založené na ekologických princípoch a témy zdravého 
životného prostredia šíria aj inými spôsobmi. Ekologická sekcia spolupracuje s výkonnou, aby plnili 
svoje poslanie. Obe rovnocenné oddelenia majú svojich vedúcich. Zamestnanci firmy sú na rôznych 
pozíciách a s odlišnými kompetenciami pracujú pre potreby Ekompany. 
  Všeobecne je známe, že Ekompany vo svojej oblasti prosperuje. Dnes firmu čaká strategická porada.  
sa hovorí o plánoch na najbližších 5 rokov. Prvýkrát to čaká Martina, ktorý sa po smrti otca už tretí rok 
zabeháva vo vedení.

Čo všetko však obnáša udržanie firmy na rovnako dobrej pozícii na trhu? Prečo sa vôbec do výberu 
projektov dostanú aj nie veľmi ekologické projekty? A čo je viac, myšlienka ekologie, udržanie si dobrej 
pozície v rámci firmy, čo to, ako firmu vníma spoločnosť? Klíma v kanceláriách hučí až príliš na to, aby 
bolo rozoznateľné to, o čom sa iba pošuškáva, alebo aby niekto mohol niečo zreteľne povedať…

44. Bedári
BedáriBedári sú komorným larpom inšpirovaný románomVictora Huga. Jeho hlavným zámerom je viesť 
mladých ľudí k reflexii toho, nakoľko sú schopní stáť si za tým, pre čo sa rozhodli, i keď to prináša 
nepochopenie, nepohodlie alebo ohrozenie. V larpe hráči predstavujú skupinu študentov, ktorá sa 
rozhodne v Paríži bojovať proti vláde a postaviť sa na stranu chudobných a utláčaných. Všetci študenti 
patria k spolku Priateľov abecedy a sú jednou z tajných skupín, ktorá sa v Paríži stretávajú. Rozhodujúcim 
momentom preo nich je smrť generála Lamarqua. To je znamenie, na ktoré čakajú. Počas jeho pohrebu 
dochádza k stretu armády a povstalcov. To odštartuje ďalšie nepokoje a v uliciach Paríža sa začínajú 
objavovobjavovať barikády. Hráči larpu sú  jednou zo skupín, ktorá pod vedením ich lídra Enjolrase buduje 
barikádu v jednej z parížskych ulíc. Každý z nich sa rozhoduje zapojiť sa do bojov z iného dôvodu, ale 
všetci veria v lepšiu budúcnosť a nie je im ľahostajný život v Paříži ani situácia ľudí. Na začiatku sú plní 
optimismu a veria v to, že vyhrajú. Postupne zažívajú dva súboje a spolu so stratou ľudí ich motivácia 
upadá. Dokážu stáť za svojím rozhodnutím a vydržať do konca, i keď ich to bude stáť všetko?
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• V máji prebiehala kampaň 72 hodín s heslom „Posiela nás nebo“, ktorého zmeňme.to bolo 
koordinátorom na Slovensku. Bolo to prezentované a sociálnych sieťach a tiež osobne emailami do 
organizácii. Prihlásili sa organizácie, ktoré svojou činnosťou pomohli rekonštruovať priestory 
mládežníckeho klubu, usporiadať ples pre mladých, opraviť studničku v lese, uskutočniť festival. Do 
tejto kampane sa zapojilo 78 dobrovoľníkov. Prínos bol v tom, že v tom čase táto kampaň prebiehala aj 
v iných krajinách a tak sme sa mohli pripojiť aj my k zjednoteniu v dobrovoľníctve v ten istý dátum ako 
všade inde na svete.

• Taktiež aj počas prázdnin sa uskutočnilo niekoľko aktivít. Zúčastnili sme sa ping-pongového turnaja v 
sociálnom zariadení v Zákamennom, kde sa seniori veľmi potešili našej prítomnosti. Zorganizovali sme 
aj dobrovoľníkmi veľmi očakávané a žiadane ROADTRIPY: prvý 22.-26. júl 2019 a druhý 12.-16. august 
2019. Tak ako na prvom tak aj na tom druhom sa zúčastnili 8 dobrovoľníci. Prvý sa konal na miestach 
Lipovský Mikuláš, Kláštor pod Znievom, Sliač, Banská Štiavnica, Špania Dolina, Kremnica a Prievidza. 
Druhý sa uberal trocha viac na východ Slovenska pod Vysoké Tatry a to konkrétne: Liptovský Mikuláš, 
VažecVažec, Poprad, Žakovce, Brezno, Špania Dolina. V oboch prípadoch to bolo veľkým obohatením pre 
dobrovoľníkov, keďže sme boli aj na miestach, kde sú ľudia odstrčený od spoločnosti a my sme im mohli 
pomôcť a poslúžiť. Takto svoju skúsenosť opisuje Samuel: ,,Bol to týždeň, počas ktorého som získal viac 
ako dal. Služba iným a zároveň šialené dobrodružstvo sa dá najideálnejšie zažiť na Roadtripe." A takto 
krásne svoj zážitok opísala Lucia: ,,Od nezabudnuteľného Roadtripu je dobrovoľníctvo mojou 
neutíchajúcou vášňou, ktorá napĺňa moje srdce...“ V prvom termíne sa Roadtripu zúčastnili aj Rómovia z 
Čičavy a bolo krásne vidieť ako dokázali spolu krásne mladý pracovať.

• Taktiež aj počas prázdnin sa uskutočnilo niekoľko aktivít. Zúčastnili sme sa ping-pongového turnaja v 
sociálnom zariadení v Zákamennom, kde sa seniori veľmi potešili našej prítomnosti. Zorganizovali sme 
aj dobrovoľníkmi veľmi očakávané a žiadane ROADTRIPY: prvý 22.-26. júl 2019 a druhý 12.-16. august 
2019. Tak ako na prvom tak aj na tom druhom sa zúčastnili 8 dobrovoľníci. Prvý sa konal na miestach 
Lipovský Mikuláš, Kláštor pod Znievom, Sliač, Banská Štiavnica, Špania Dolina, Kremnica a Prievidza. 
Druhý sa uberal trocha viac na východ Slovenska pod Vysoké Tatry a to konkrétne: Liptovský Mikuláš, 
Važec

ROADTRIP
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• Začiatkom kalendárneho roka sme začali aktivitou, kde si skúsenejší dobrovoľníci mali nájsť mladších 
ešte neskúsených nadšencov pre dobrovoľníctvo a sprevádzať ich. Zapojilo sa 26 účastníkov. Išlo o 40 
dňové sprevádzanie na základe každodenných emailov, ktoré dostavali na zamyslenie a na základe 
ktorých sa mali zdieľať a povzbudzovať k dobrovoľníctvu. Po skončení 40 dňoch sa zúčastnení stretli a 
jednak sa podelili so skúsenosťami, no zároveň plánovali, ako budú ďalej pokračovať a aké ďalšie 
konkrétne kroky urobia.

•• Počas predošlého roka sa uskutočnilo aj niekoľko dobrovoľníckych výjazdoch, a to konkrétne do 
Ružomberka, Martina, Poprad, Spišská Teplica, Važec, Oravská Lesná, Čičava, Zámutov, Kamenná Poruba 
(okres Vranov nad Topľou), Ľutina. Dobrovoľníkov na týchto výjazdoch bolo rôzne od 4 - 10 na akciu. 
Všetci dobrovoľníci vykonali peknú prácu, ktorú aj prijímatelia v sociálnych zariadeniach veľmi ocenili. 
Či už išlo o manuálnu prácu (natieranie lavičiek, prenášanie materiálu, upratovanie) alebo venovanie sa 
a vytváranie programu pre klientov sociálneho zariadenia (čítanie literatúry pre seniorov, vozenie 
imobilných klientov po aimobilných klientov po areáli zariadenia alebo vytváranie rôzneho zábavného programu pre seniorov a 
deti alebo nejaké súťaže alebo zážitkové aktivity). Dobrovoľníci majú o takéto výjazdy záujem a tiež to 
veľmi oceňujú a vidia v tom význam – príkladom je Nikola: ,,Dobrovoľnícky výjazd mi ponúkol možnosť 
sebarealizácie v práci s deťmi. Spoločne sme vytvorili príjemnú atmosféru, aby sa deti v našej 
prítomnosti cítili uvoľnene. Tento deň som darovala len seba a svoj čas a bolo to najhodnotnejšie, čo 
som mohla ponúknuť.” alebo Eliška: ,,Dobrovoľnícky výjazd mi umožnil spoznať nových ľudí. Čas 
strávený v spoločnosti mladých odvážnych dobrovoľníkov mi priniesol nové nápady na pomoc iným 
ľuďom v núdziľuďom v núdzi.”

• Vďaka dobrovoľníctvu v sociálnom zariadení sme mohli napísať článok o fungovaní a práci našej 
organizácie do časopisu, ktorého odberateľmi sú sociálne zariadenia ale aj zdravotnícke zariadenia.
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MEETING POINT
Podarilo sa úspešne 
rozbehnúť projektové 
aktivity a začať ich 
realizovať podľa plánu. 
V súčasnej dobe je 
uzatvorený dotazník 
pro dobrovoľníkov v 
rámcirámci výstupu 01 a 
realizuje sa dotazník 
pre zamestnávateľov.

• Boli sme zapojení aj do Týždňa dobrovoľníctva, ktorý je v Septembri - 
uskutočnil sa výjazd do sociálneho zariadenia.

•• Koučing ako špecifická metóda sprevádzania mladých - účasťou na programe 
získali 13 dobrovoľníci ideálnu metódu na sprevádzanie mladých, s ktorými 
denne pracujú, chcú im viac porozumieť a tak lepšie napĺňať svoje poslanie. 
Pomôžu tak mladým ľuďom, ktorí nechcú len tak „preplávať životom“, ale chcú 
ísť správnym smerom. Pýtajú sa a hľadajú. Preto je dôležité prejaviť o nich 
úprimný záujem. Viesť ich k tomu, aby nečakali na ponúknuté riešenie od iných, 
ale aby ho vďaka dobrému vedeniu našli. Sami v sebe... Pretože, len vtedy to 
má zmysel - nemá zmysel - nerobiť rozhodnutia pre iných, ale preto, že sú o nich presvedčení. 
A práve na to bolo zamerané naše vzdelávanie - osvojiť si koučovací prístup a 
pomôcť mladým ľuďom, nájsť odpovede na ich otázky. Vďaka tomuto 
programu budeme mať v práci s mládežou ľudí, ktorí sa počas tohto 
vzdelávania naučili, že počúvať je viac ako hovoriť. Pochopili, že správne otázky 
môžu pomôcť mladým nájsť tú správnu cestu. Zistili, že položiť dobrú otázku je 
umenie a tiež, že byť dobrým koučom sa nedá naučiť hneď, ale je to dlhodobý 
pproces, ktorý si vyžaduje veľa praxe.
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ŠANCA MLADÝM

Aktívna účasť na výstave umelcov, v diskusii, vyhraté súťaže, prijatie do študentského trénerského centra 
Microsoft, účasť na prvých koncertoch, tvorba vlastných plagátov a propagačných materiálov, fotenie 
plesu, prvý článok, zlepšenie v angličtine, lepšie plánovanie času, zlepšenie komunikácie, a mnohé 
ďalšie osobné úspechy…V tomto roku pokračoval štipendijný a mentoringový program pre mladých 
ľudí z Oravy, ktorí sa pod vedením mentorov rozvíjali vo svojich individuálnych cieľoch v rôznych 
oblastiach - v hudbe, jazykoch, time manažmente, biológii, ekológii, informatike a grafike. V tomto 
ročníku programu Šanca mladým bola súčasťou aj víkendovka, LARP a workshopy na osobnostný rozvoj 
- - Od nápadu k realite s lektorom Jarom Dodokom a workshop Viac ako môj cieľ s lektorom Jurajom 
Vozárom. Na základe individuálnych výsledkov v programe dostali piati štipendisti aj finančnú podporu, 
vďaka ktorej mohli svoje ciele napĺňať efektívnejšie. V Edupointe v Poprade, na odovzdávaní ocenení 
dobrovoľníkom v žilinskom kraji Srdce na dlani, sme mohli prezentovať Zeňme.to a jeho hlavnú 
myšlienku. Zmeňme.to žije veľmi aktívne aj na sociálnych sieťach, kde uverejňujeme stále nejaké 
motivačné podnety k dobrovoľníctvu alebo konkrétne ponuky, kde sa dobrovoľníci môžu prihlásiť.

19



ŽILINSKÉ 
DOBROVOĽNÍCKE 

CENTRUM



• Týždeň dobrovoľníctva v termíne od 16 
—22.9.2019 - uskutočnených 30 aktivít, 
zapojených 278 dobrovoľníkov a 
odpracovaných 1156 hodín.

•• Aktivita v Domove sociálnych služieb 
Synómia bola zameraná na vyčistenie, 
upratanie a celkovú estetizáciu a z časti i 
revitalizáciu pozemku a záhrady zariadenia.

•• S organizáciou Sytev dobrovoľníci čistili 
židovský cintorín v Kysuckom Novom 
Meste, zbierali odpadky, maľovali 
energobloky.

•• Dobrovoľníci z Komunitnej nadácie 
Liptov čistili Beliansky lesopark, vykosili 
trávu, pohrabali Iístie, osadili informačné 
tabule a zorganizovali spoločný výstup na 
Kriváň pre nevidiaceho priateľa.

•• Castrum warna — Združenie na záchranu 
starého hradu, zorganizovalo 
dobrovoľnícku brigádu, na ktorej 
dobrovoľníci nosili popadané kamene z 
hradu na vopred určené miesto.

•• Centrum sociálnych služieb Zubrohlava si 
pripravilo pre svojich klientov 
kulinoterapiu. Učili sa piecť spolu s 
pomocou dobrovoľníkov medovníky.

• Spolok včelárov Slovenska — 
dobrovoľníci pomáhali pri výsadbe zelene 
okolo včelnice.

•• Čistenie mesta Trstená — zberali sa 
odpadky po meste.
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• 16.9.2019 sme sa zúčastnili na seminári o dobrovoľníctve vo Vigľaši. Účastníkmi boli zástupcovia 
samospráv z celého Slovenska. Zúčastnilo sa tam cca 60 ľudí z miest a obcí Slovenska.

• Spolok včelárov Slovenska — dobrovoľníci pomáhali pri výsadbe zelene okolo včelnice.

• Čistenie mesta Trstená — zberali sa odpadky po meste.

• 16.9.2019 sme sa zúčastnili na seminári o dobrovoľníctve vo Vigľaši. Účastníkmi boli zástupcovia 
samospráv z celého Slovenska. Zúčastnilo sa tam cca 60 ľudí z miest a obcí Slovenska.

• V októbri sme navštívili dobrovoľnícke organizácie: Komunitná nadácia Liptov, Charita Žilina, 
Univerzita tretieho veku pri Žilinskej univerzite a Domov sociálnych služieb Synnómia.

• 29.11.2019— vyšlo prvé číslo inovovaného mesačníka Žilinského dobrovoľníckeho centra.

• 8.11.2019 - účasť na Živej knižnici v Trstenej, na ktorej sme prezentovali ŽDC a zmeňme.to.
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• 8.12.2019 sme usporiadali oceňovanie dobrovoľníkov Žilinského kraja Srdce na dlani. Zúčastnilo sa 
140 ľudí, z toho väčšina dobrovoľníci a ich rodinní príslušníci. Večer sa niesol v priateľskom duchu. 
Slávnostný galavečer dotvárali svojimi vystúpeniami Marek Jamrich, Kristína Suchá a Stefka Palovičová. 

Ocenení boli: Ocenení Srdce na dlani 2019
- Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti — Juliana Krivušová
- Dobrovoľníctvo v oblasti výchovy a vzdelávania — Peter Sedláček
- Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry a umenia — Rudolf Mlích
- Dob- Dobrovoľnícky projekt roka - Bicyklovanie bez obmedzení
- Koordinátor/-ka dobrovoľníkov a dobrovoľníčok — Janka Sňahničanová
- Dobrovoľníctvo v oblasti práce s deťmi a mládežou — Beáta Stasová
- Mladý dobrovoľník/-čka do 30 rokov — Izabela Trepáčová
- Škola priateľská k dobrovoľníctvu - Evanjelická spojená škola — Martin
- Dobrovoľníctvo v oblasti rozvoja komunity a občianskej spoločnosti — Ivana Javornická
- Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc organizácii —Jaroslav Genšor
- Seniors- Seniorsky/á dobrovoľník/-čka nad 50 rokov - Daniel Šeďo
- Mimoriadne ocenenie - Ocenenie ŽSK za vytváranie priestoru pre rozvoj dobrovoľníctva v kraji
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• 17.12.2019 sme usporiadali Vianočnú večeru dobrovoľníckych 
organizácií v Žiline, na ktorej sa zúčastnilo 19 osôb. Večeru sme 
viedli spolu aj s Romi Michálikovou. Bolo to veľmi príjemné 
stretnutie, na ktorom sme sa dozvedeli mnoho zaujímavých 
informácií o organizáciách. Dávali sme do povedomia databázu, 
web, medzinárodný projekt Meeting point. Zvýšili sme 
povedomie o ŽDC.
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KOMUNITNÉ
CENTRUM



PRAVIDELNÉ AKTIVITY
UsUskutočnili sme 523 pravidelných aktivít 
(príprava na školské vyučovanie, 
záujmová činnosť preventívne aktivity, 
nizkoprahová činnosť), na ktorých sa 
mesačne zúčastňovalo okolo 110 
klientov (za celý rok cca 1 320 klientov). 
Okrem pravidelných aktivít sme 
rerealizovali aj komunitné aktivity. Za rok 
2019 ich bolo 14 a zúčastnilo sa na nich 
578 osôb.

• Klub rodičov s deťmi
• Aktívne dopoludnie so seniormi
• Príprava na školské vyučovanie
• Stretnutie Centrúšik
• Háčkovanie
• Konverzácia v anglickom jazyku

Komunitné centrum Sinaj eviduje k 31.12.2019 788 klientov, v zložení 611 žien a 177 mužov. V rámci 
individuálneho poradenstva sme v priebehu kalendárneho roka poskytli základné poradenstvo 140 
klientom, špecializované poradenstvo 25 klientom a pomoc pri ochrane práv a právom chránených 
záujmov (písanie žiadostí, životopisov, rôznych písomností, pomoc pri komunikovaní s úradmi) sme 
poskytli 69 klientom.

788
KLIENTOV

611

177

140 ZÁKLADNÉ PORADENSTVO

25 ŠPECIALIZOVANÉ PORADENSTVO

69 POMOC PRI OCHRANE PRÁV A 
PRÁVOM CHRÁNENÝCH ZÁUJMOV

KOMUNITNÉ AKTIVITY
Okrem pravidelných aktivít sme realizovali aj 
komunitné aktivity. Za rok 2019 ich bolo 14 a 
zúčastnilo sa na nich 578 osôb.

• Recy workshopy „Nezmar to!“
• Veľkonočný workshop
• • Rešpektuj 18!
• Živá knižnica I
• Živá knižnica II
• Manželské večery
• Kurz pre rodičov tínedžerov
• „Svetový deň pletenia na verejnosti“
• Koncert ČHAVORENGE
•• Vianočný workshop
• Pomoc rodinám v núdzi prostredníctvom darov
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EUROPE 
DIRECT



- 42 zorganizovaných aktivít za celý rok 

-- Keďže hlavnou činnosťou centra je poskytovať informácie, ako úspech vnímame, 
že počas roka sa nám podarilo na dôležitých komunikačných kanáloch zvýšiť 
dopad: na facebookovej stránke zo 152 sledovateľov k 1.1.2019 sme k 31.12.2019 
na 257 sledovateľoch a tiež na Instagrame z pôvodných 250 z januára 2019 sme na 
konci roka 2019 na 400 sledovateľoch. Každý mesiac sme newsletter EDICu 
posielali na približne 500 kontaktov. Obsah newsletrov sa zameriaval na aktuality z 
nášho centra ako aj na aktuality z EÚ, pozvánky na naše udalosti a články o 
udalostiachudalostiach, ktoré už prebehli. Od minulého roka sa celkový počet otvorených 
newslettrov zvýšil o 20%.

- mladí študenti z Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne sa ako víťazi 
regionálneho kola zúčastnili celoslovenského kola súťaže Mladý Európan 2019
 
- vysadili sme na území mesta Trstená 28 nových stromov, za každý štát EÚ jeden
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- počas roka sme privítali v našom EDIC-u hostí: Ján Figeľ, 
osobitný vyslanec EÚ pre presadzovanie slobody 
náboženského vyznania alebo presvedčenia mimo EÚ, 
Dušan Chrenek, hlavný poradca pre riadenie Energetickej 
únie na Generálnom riaditeľstve EÚ pre klímu, 
europoslanci Michal Wiezik a Eugen Jurzyca, Ladislav 
Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

-- vytvorili sme vlastné slovníky: Slovník základných 
pojmov EÚ a Slovník základných fráz pre cuzincov

-- zrealizovali sme v regióne prieskum Ako je Orava 
pripravená pre Európu, kde sme sledovali to, ako ľudia na 
Orave reagujú, keď sa im prihovorí cudzinec. Z prieskumu 
vyplynulo, že zo 40 opýtaných 21 ľudí ovládalo anglický 
jazyk, 12 anglický jazyk neovládalo, ale z toho 7 sa snažili 
nejakým spôsobom pomôcť aj tak, a 5-ti nemali záujem o 
rozhovor.

-- veríme, že o význame pôsobenia EDIC-u na Orave 
hovoria aj zvýšená účasť v eurovoľbách v roku 2019. V 
porovnaní s rokom 2014 sa účasť zvýšila v každom okrese: 
Dolný Kubín – 14,62% (2014) – 25,28% (2019)
Tvrdošín – 15,73% (2014) – 25% (2019)
Námestovo – 10,16% (2014) – 18,31% (2019)

14,62 +10,66

15,73 +9,27

DK

10,16 +8,15

EUROVOĽBY - ÚČASŤ
2014/2019

TS

NO

=25,28%

=25,00%

=18,31%
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FESTIVAL VNÍMAVOSTI
Festival pre verejnosť prebiehal, v popoludňajších hodinách na námestí. Účastníci tu mohli zažiť 
odlišnosť a rôznorodosť v mnohých podobách. Prekvapila nás účasť mnohých ľudí všetkých vekových 
kategórií. Od najmenších detí, cez skupiny študentov, až po seniorov. 

MohliMohli si vypočuť osobné príbehy ľudí, ktorí žijú so znevýhodnením, ale napriek tomu naplno. Mali 
priestor osobne sa spýtať na otázky, ktoré máme veľakrát v mysli, ale niečo nám bráni spýtať sa... Aký je 
život v tme? Dá sa bicyklovať s jednou nohou? Ako funguje protéza končatiny? Čo všetko prináša 
anorexia? Dá sa z nej vyliečiť? Aký je život s autistickým dieťaťom? Tieto a množstvo ďalších otázok sa 
mohli ľudia spýtať priamo a osobne „živých kníh“ – ľudí, ktorí boli ochotní podeliť sa so svojím silným 
príbehom. 

NeostaloNeostalo však len pri počúvaní. Ľudia mohli aj osobne zažiť, aké je to byť v koži róma, invalida, 
bezdomovca, nevidiaceho, či nepočujúceho... Ako? Prostredníctvom virtuálnej reality, ktorá ich 
preniesla do vnímania sveta inými očami... „Strašne som sa bála, bolo to také čudné, keď na mňa mierili 
zbraňou a ja som nemohla nič urobiť,“ zhodnotila svoj zážitok z virtuálnej reality jedna z účastníčok.

VV mnohých prebudil zvedavosť a množstvo otázok aj invalidný vozík, bicykel pre invalidov, či hokejová 
výstroj na sledge hokej. Tieto pomôcky si každý mohol aj osobne vyskúšať. Súčasťou boli aj mnohé 
ďalšie aktivity...Celý festival vnímavosti bol zameraný na uvedomenie, že každá osoba je predovšetkým 
človekom. Bez predsudkov voči farbe pleti, národnosti, či náboženstvu... Bez ohľadu na to, či nosí 
luxusné šaty, oblek, montérky alebo „marocký kaftan“. Bez presvedčenia, že život niekoho má menšiu 
hodnotu, pretože má „len“ jednu nohu, invalidný vozík, alebo bojuje s inou, mnohokrát neviditeľnou 
diagnózou.

BolBol to priestor zažiť pestrosť, farebnosť a krásu sveta v rôznorodosti. S úctou a obdivom k životu... S 
možnosťou uvedomiť si, že za každou osobou je jedinečný príbeh a každý z nás je predovšetkým 
človek... Človek, ktorý mnohokrát robí chyby, ale zároveň cíti, vníma a môže sa stať šíriteľom dobra a 
ovplyvniť myslenie mnohých ďalších ľudí... Stačí len trochu chcieť...

Nerozdeľujme - Vnímajme... Pretože všetci tvoríme jeden svet...
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KROK
6. ročník, 8 inšpiratívnych príbehov 
JednýmJedným z ôsmich hostí konferencie bol Marián 
Čaučík, spoluzakladateľ Hnutia kresťanských 
spoločenstiev detí eRko a riaditeľ Dobrej noviny, 
ktorý vo svojom osobnom príbehu priblížil aj vznik 
Dobrej noviny, z ktorej je dnes jedna z najväčších 
verejných zbierok v našej krajine. 
NaNa začiatku jeho príspevku sme si všetci minútou 
ticha uctili Danicu Olexovú, projektovú 
manažérku Dobrej noviny, ktorá zahynula pri 
leteckom nešťastí v Etiópii. Svojim príbehom 
inšpiroval aj Juraj Bača, známa tvár z televízie, 
ktorý predstavil svoju cestu k herectvu a aj svoje 
angažovanie sa v charite a dobrovoľníctve, kde sa 
snažísnaží preniesť dobré myšlienky z papiera do 
každodenného života. Ďalšou hosťkou bola 
Katarína Hutyrová, spoluzakladateľka „sekáča“ 
NOSENE, ktorá presvedčila mladých ľudí o tom, 
že nakupovať v sekáči môže byť trendy. Anežka 
Kováliková, rodáčka z Oravy, zase 
prostredníctvom svojho projektu Díky, čauko 
plastplasty, priblížila témy recyklácie produktov a 
znečisťovaní planéty. Na pódiu KROK-u vystúpili aj 
ďalší hostia: Ondrej Vrábel, Jozef Kivoň, Janka 
Danišová. Veľkou inšpiráciou bol aj príbeh 
Michala Szaba, otca piatich detí, ktorý je sám 
príkladom toho, že aj každodenný život, žitý pre 
svojich najbližších je výnimočný.
Dom kultúry v Trstenej sa aj tento rok naplnil 
ľuďmi, ktorí hľadajú inšpiráciu a motiváciu do 
svojich ďalších rozhodnutí. Dôležitý odkaz, ktorý 
zaznel na konferencii, platí pre každého z nás: „Ak 
chceme, aby veci mali pre nás zmysel, musia mať 
obsah a hodnotu.“ 
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GOSPEL WORKSHOP
Gospel Workshop 2019 sa konal v Trstenej už po siedmykrát. Ide o výnimočný gospelový koncert, na 
ktorom vystupuje zbor neprofesionálnych spevákov z celého Slovenska. Tento rok ich bolo 31 a pridalo 
sa k nim aj 5 sólistov. Viedol ich anglický dirigent Kieron Bygraves, s ktorým speváci počas trojdňového 
podujatia nacvičili 8 anglických gospelových piesní. Doprevádzalo ich zoskupenie profesionálnych 
hudobníkov spojených iba pre toto podujatie. 
ZZámerom tohto podujatia bolo na profesionálnej úrovni galakoncertu prezentovať talent, snahu a 
umenie spevákov amatérskych zborov a kapiel, ktoré sú aktívne v malých obciach a mestách. Mnohí z 
nich nemali skúsenosť s takouto formou verejného vystúpenia, čo bolo pre nich samotných silnou 
motiváciou re rozvíjanie umeleckého talentu. Koncert zároveň podporoval šírenie a popularizovanie 
gospelového žánru u verejnosti a osobitne v dobe, kedy mnohé neprofesionálne zbory zanikajú pre 
nedostatok nových (mladých) členov. Galakoncertu sa zúčastnilo 450 divákov z celej Oravy a širokého 
okolia. 
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ADRENALIN RACE
 
AdAdrenalin Race je cezpoľný beh s prekážkami. Pri väčšine musia súťažiaci použiť silu, inokedy viac 
stratégiu a pri niektorých aj špeciálne odhodlanie pre blato či vodu. Na tomto ročníku trasa začínala v 
Oravskom centre mládeže v Ústí nad Priehradou v Trstenej. Účastníci miestami zdolali náročnejší terén, 
inokedy ich trať viedla dolu kopcom. Blato na cestách pridalo na záťaži trasy, no o to väčšia výzva to bola 
pre každého súťažiaceho. Súťažiacich 9 tímov a 12 jednotlivcov malo ideálne prostredie na to, aby 
prekonávali seba samých počas behu pri všetkých 16-tich prekážkach. 48 ľudí stálo pred prekážkami, 
ktoktoré ich priviedli niekedy až na hranice svojich síl. Nadšenie však účastníkov neopúšťalo. Trasa dlhá 6 
km končila na sídlisku Západ v Trstenej. Celý beh bol o spolupráci, vzájomnej podpore pri prekážkach, 
ale aj o súťaživosti a správnom tempe. 
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INŠPIRATÍVNE RAŇAJKY 
BRAIN&BREAKFAST 
VV roku 2019 sme priniesli do Trstenej 4-krát 
online raňajky, ktoré vznikli, aby inšpirovali. Ich 
cieľom je ukazovať zaujímavosť ľudí a sveta okolo 
nás a prepichovať bubliny, v ktorých každý z nás 
žije. Premietajú sa z pražského Impact Hubu a 
predstavujú sa na nich inšpiratívne osobnosti so 
silnými hodnotami i príbehom. Sú tiež 
možnosťoumožnosťou nahliadnuť do oblastí, s ktorými sa 
často nestretávame. 

1:FIRMA
VV rámci podujatí 1:Firma sme v roku 2019 
zorganizovali v spolupraci s IPA Slovakia 4 
stretnutia, kde sa pocas roka oravski podnikatelia 
a zaujemci o podnikanie postupne zamerali na 
temy Rozvoj firemnej kultúry, Firma a životné 
prostredie, Sociálne siete a ich miesto vo firme, 
Budúcnosť firmy/organizácie. V rámci stretnutí 
smesme navštílivi coworkingové centrum NOWORK 
v Námestove i firmu MTS, s.r.o. Na stretnutiach sa 
budovala siet podnikateľov, ktori sa vzajomne 
prepájali, rozvíjali a odovzdavali si skusenosti v 
podnikani.
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MEDZINÁRODNÉ MOBILITY
- 290 účastníkov za celý rok z 18 krajín (Francúzsko, Fínsko, Grécko, Lotyšsko, Nemecko, Rumunsko, 
Taliansko, Česká republika, Estónsko, Dánsko, Malta, Litva, Španielsko, Holandsko, Belgicko, 
Portugalsko, Poľsko a Maďarsko) a Slovenska
- 6 školiacich kurzov, 3 mládežnícke výmeny, 1 study visit 
- Témy: neformálne vzdelávanie a jeho princípy, kritické myslenie, larpy, gamifikácia a herný dizajn, 
metódy neformálneho vzdelávania, solidarita, občianska aktivizácia, koučing v práci s mládežou, 
projektový manažment

-- 7 EDS dobrovoľníkov v našej organizácii počas roka
- Dobrovoľníci: 
Jansil Silva (Portugalsko) – tanečné krúžky a workshopy, športové krúžky, workshopy na školách
Áron Ecsenyi (Maďarsko) – workshopy na školách, doučovanie angličtiny, propagácia dobrovoľníctva
Fanis Bampaloukas (Grécko) – výpomoc v Europe direct Trstená, organizácia workshopov o Európskej 
únii a dobrovoľníctve na školách
MicheleMichele Vivalda (Taliansko) – pomoc v The Izba, práca s mladými ľuďmi, organizácia workshopov na 
školách, jazykové doučovanie
Samia Zenasni (Francúzsko) – pomoc v The Izba, práca s mladými ľuďmi, organizácia workshopov na 
školách, jazykové doučovanie
Filipa Pelica (Portugalsko) – priama práca s deťmi v materskej škôlke
Titta Leppänen (Fínsko) – priama práca s deťmi v materskej škôlke
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GRANT PRE ŽILINSKÚ DIECÉZU
VV roku 2019 sme začali administrovať vôbec prvý diecézny grant na Slovensku. 
Žilinská diecéza – inšpirovaná príkladmi z diecéz zo zahraničia – sa rozhodla v rámci 
obnovy života diecézy a farnosti podporiť aktívnych veriacich na svojom území, 
ktorí sa mohli so svojim nápadom na pastoračné, katechetické či evanjelizačné 
aktivity prihlásiť do verejného hlasovania, a tak získať finančnú podporu pre jeho 
realizáciu. 
VV tomto prvom roku sa do výzvy Pastoračného fondu žilinskej diecézy prihlásilo 
169 projektov, z ktorých podporených bolo 108 v celkovej sume viac ako 110 000,- 
eur. Úspešné zámery sa budú realizovať počas roka 2020. 
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POPRAD
VV roku 2019 sme začali intenzívnejšie a 
systematickejšie rozvíjať svoje pôsobenie v 
Poprade. Rozbehli sme vzdelávanie pre 
učiteľov v rámci EduPoint (v spolupráci s 
Nadáciou Pontis) a podporovali aktívnych 
mladých, ktorí dokázali úžasnú vec – nacvičili 
vlastný autorský muzikál s názvom Stratila sa 
lásláska. Ľudské hriechy dali uniesť lásku, aby jej 
už nepatril svet. Školáci sa ju rozhodli hľadať a 
napriek spiknutiu hriechov sa im to nakoniec 
podarilo.
 
Od decembra 2018 do mája 2019 viac ako 60 
birmovancov a 18 dospelých nacvičovali tance, 
učili sa texty, pripravovali kulisy, vyberali 
vhodné piesne, ... Nich z nich na začiatku ani 
netušil, že ich to bude „stáť“ desiatky hodín ich 
voľného času.  Ich „výsledok“ si v prvý deň 
prišlo pozrieť viac ako 750 divákov. 
PrPredstavenie plné krásnych piesní a veselých aj 
dojímavých scén zapôsobilo na celé hľadisko. 
Hosťom bol aj náš p. biskup Andrej Imrich, 
ktorý ocenil peknú myšlienku muzikálu i úžasný 
výkon mladých hercov. 
Všetci, ktorí stoja za dlhodobou prípravou 
tohto projektu, pracovali s radosťou a 
entuziazmom. Birmovanci ponúkli všetky svoje 
talenty a dary, veľa svojho času a ochoty. 
Spoločne sa všetkým podarilo krásne dielo 
oslavujúce Božiu dobrotu a nikdy nekončiacu a 
nestrácajúcu sa lásku.
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FINANČNÁ SPRÁVA

SÚVAHA

AKTÍVA       Suma v EUR
Neobežný majetok  28 472,59 
Obežný majetok   530 569,05 
Časové rozlíšenie  61 300,14
SPOLU        620 341,78

PASÍVA 
Vlastné zdroje 80 736,85 
Cudzie zdroje   61 205,34
Časové rozlíšenie 478 399,59
SPOLU 620 341,78

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

NÁKLADY
Spotreba materiálu 94 633,59
Spotreba energie 10 025,85
Cestovné     5 632,34 
Ostatné služby 211 065,93
Mzdové nákladyMzdové náklady 185 865,66
Dane a poplatky   1 080,92
Osobitné náklady 114 768,15
Iné ostatné náklady 12 482,70
Odpisy 8 435,00
Poskytnuté príspevky 
iným účtovným jednotkám 28 453,00
PPoskytnuté príspevky 
fyzickým osobám 5 291,78
SPOLU 677 734,92

VÝNOSY Suma v EUR
Tržby 96 572,70
Ostatné výnosy 2 635,52
Príspevky od iných 
organizácií 288 116,23
Príspevky od 
fyzicfyzických osôb 70 145,43
Prijaté dary 6 750,00
Príspevky z podielu 
zaplatenej dane 7 537,66
Dotácie 230 368,73
SPOLU 702 126,27

Výsledok hospodárenia 
ppred zdanením 24 391,35
Daň z príjmov 3 070,04
Výsledok hospodárenia
po zdanení 21 321,31
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