Keď sa niečo končí, máme zvyk hodnotiť,
aké to bolo. Či je to hokejový zápas alebo
vzťahy, dovolenka alebo film, ... Niečo
tajomné nám „oblieka“ sudcovský talár, posadí nás na sudcovskú
stoličku a my vynášame „rozsudok“ – bolo to dobré alebo toto
a toto boli nesprávne kroky, ... V tejto výročnej správe, ktorá sa
vám práve dostala do rúk, však vôbec nejde o hodnotenie či
súdenie. Je veľmi skoro hovoriť o tom, aký bol rok 2013 a akí sme
boli počas neho my. Chceme vám len ukázať, do čoho všetkého
sme my v občianskom združení V.I.A.C. – Inštitút pre podporu
a rozvoj mládeže počas roka 2013 investovali. Osobne som veľmi
rád, že sa nám podarilo nielen pokračovať v našich tradičných
aktivitách, ale aj prísť s novými – či už príležitostnými alebo aj
systematickými aktivitami. A noviniek, ktoré sme v týchto
mesiacoch zasiali, bolo hneď niekoľko – zriadenie chráneného
pracoviska, príchod prvých európskych dobrovoľníkov a vyslanie
naše dobrovoľníčky, prvý medzinárodný Gospel Workshop, prvá
inšpiratívna konferencia K.R.O.K., pravidelné mesačné stretnutia
Milosrdný, nové spoločenstvá mladých. Teším sa aj z toho, že sme
mohli zvýšiť počet našich zamestnancov až o 3 pracovné miesta
a z toho 2 na novozriadenom chránenom pracovisku. Aká bázeň
napĺňa moje srdce pri písaní týchto riadkov! Nejde totiž len
o samotné akcie, ale ešte viac o životy ľudí, ktorí vydávajú
svedectvo, že to, čo robíme, má v sebe potenciál reálnej zmeny.
Je úžasné byť nástrojom, ktorý si Boh používa, aby menil Oravu
a Slovensko. Je úžasné byť pri tom, keď Boh začína písať novú
„svetlejšiu“ kapitolu životných príbehov ľudí i krajiny. Nechceme
sa pritom uspokojiť s priemerným životom, ale záleží nám na tom,
aby sme ponúkali úplnú a kresťanskú odpoveď na spoločenské
a politické problémy. Túžime byť i naďalej protagonistami zmeny
a uvedomujeme si, že potrebujeme ešte veľa zápasov na to,
aby sme reálne videli, aký vplyv a ovocie prináša, keď sa ľudia
nechajú podmaniť tým, čo je pravdivé
a krásne.
Ďakujem Bohu, našim pracovníkom,
všetkým dobrovoľníkom, partnerom,
sponzorom, donorom i priateľom
za to, že nám pomohli nepoddať sa
apatii a neistote. Aj vďaka nim sme
rok 2013 mohli spoločne naplniť
životom, ktorý v sebe nesie
dynamiku rastu.
A tešíme sa na rok 2014...
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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 osobných plánov
a úmyslov.

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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1.
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.

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.

Veríme, že každý človek ukrýva v sebe nenahraditeľný potenciál,
a preto chceme podporovať mladých ľudí pri využívaní svojich talento
v,
darov a zručností a volať ich do služby vytvárať svet.

4.

Veríme, že skutočný a trvalo udržateľný rozvoj stojí na morálnych
hodnotách, a preto chceme stáť na etických a morálnych princípoch
a motivovať k tomuto rozhodnutiu aj iných.

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

Office
vytvára
administratívne
a organizačné
zázemie pre všetky
aktivity združenia.
V roku 2013 to boli:
predseda združenia
Mgr. Branislav
Kožuch, projektová
manažérka Martina
Maďarová, rod.
Barancová, office
manager Ľubica
Matušáková, event
koordinátor Andrej
Hucík, správca
priestorov Martin
Hoblík, technický
pracovník Blažena
Pilárovú a dobrovoľníci Jakub Gazdík,
Ján Pilár, Peter Kořínek
a Mgr. Dominika
Žembéryová.

Oravské
centrum
mládeže
funguje na báze
mládežníckeho
hostela,
ponúkame
priestor a (personálnu i technickú)
podporu pre
organizovanie
pobytových
detských
a mládežníckych
programov so
zámerom vytvoriť
také možnosti,
aby boli prístupné
aj tým, ktorí si
nemôžu dovoliť
pobyt
v štandardných
rekreačných
zariadeniach
(napr. zo sociálne
slabého
prostredia).

Cool
Club
ako mládežnícky
klub, ktorý
zastrešuje naše
nepobytové
aktivity, ktorými sa
snažíme vytvárať
pre mladých ľudí
z mesta a okolia
programovú
alternatívu
zameranú na ich
osobnostný
rozvoj
a zmysluplné
využitie voľného
času.
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Ing. Martina Maďarová, Bc. Marek Šubjak,
Martin Hoblík, Ján Jurina
kontrolná komisia: Mgr. Mária Drndášová
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TRSTENÁ

Ciele: prinášať do podnikania viac hodnôt a rozvíjať v regióne

koncept spoločensky zodpovedného podnikania; vytvárať
prepojenie medzi podnikateľským sektorom a mladými v snahe
viac využiť potenciál mladých na rozvoj inovatívnosti.

Zorganizovali sme:

Stretnutie so zástupcami podnikateľov z regiónu,

kde sme spolu hovorili o možnostiach podpory mladých.

Neformálnu konferenciu Život a podnikanie, aby sme
cez príklady podnikateľov prezentovali podnikanie z inej strany
ako sú peniaze a zisk.

Semináre o podnikaní pre začínajúcich podnikateľov

a tých, ktorí uvažujú o podnikaní ako o vlastnej životnej ceste.

Ciele: Biblia je živým Slovom a my chceme, aby mladí Jeho život

objavili, prijali a oslavovali; naučiť mladých pracovať
s biblickým textom a šíriť medzi mladými biblickú spiritualitu.

Škola Biblie je systematickým vzdelávaním mladých
animátorov v oblasti biblickej teológie a biblickej spirituality.
Do júna sme pokračovali v pilotnom cykle víkendových
seminárov o Evanjeliách a ich posolstve. Každý víkend jeden
zo slovenských biblistov vovádzal približne 25 účastníkov
do sveta evanjelií, aby v júni na konci vzdelávania prijali
po absolvovaní záverečných skúšok a splnení všetkých
stanovených podmienok nielen certifikáty o absolvovaní
Školy Biblie, ale aj poverenie a povzbudenie pracovať na poli
biblického apoštolátu. V septembri sme začali s ďalšou
sériou víkendových seminárov o apoštoli Pavlovi a jeho teológii
vpísanej do jeho listov. Ide o 4 víkendové bloky, ktorých sa
zúčastňuje cca 18 účastníkov.

Ciele: zvolávať mládež z regiónu, aby spoločne volala na svojho
Boha; vytvárať jednotu v nasledovaní Krista medzi
spoločenstvami a farnosťami; realizovať v našom regióne
výzvu po novej evanjelizácii.

Od marca každá posledná nedeľa v mesiaci patrila večernému
stretnutiu Milosrdný. Pri sv. omši a adorácii sme
do nekonečného Milosrdenstva vkladali minulosť a prítomnosť
Oravy, aby jej budúcnosť niesla Jeho požehnanie.
Ďalším pravidelným stretnutím boli Koncerty chvál. Každý
mesiac pozvaní hostia - niektorá zo slovenských chválových
kapiel spolu so spíkrom – (nielen) mladých z celého regiónu
upevňovali vo viere a vovádzali do oslavy a chvály Toho, ktorý
je Pánom Oravy.

Počas roka sme pripravili pre mladých 4 víkendovky zamerané
na naštartovanie osobnej cesty učeníka a budovanie
spoločenstva. Ovocím je to, že vzniklo 5 nových spoločenstiev
mladých ľudí, ktorí sa pravidelne stretávajú. S ich vedúcimi
sme sa počas roka pravidelne stretávali, aby sme si vymieňali
skúsenosti z vedenia spoločenstiev, navzájom sa povzbudzovali,
ale tiež spoločne realizovali niekoľko aktivít – evanjelizačný
program Days for you v 5 oravských obciach a v spolupráci
s projektom Godzone celooravské modlitebné stretnutie

Zadarmo.

Motivačný zámer pre členov spoločenstiev mal aj spoločný výlet
do Zakopaného. Lanová dráha bola dobrou a hlavne
adrenalínovou výzvou posunúť svoje
osobné hranice odvahy
a (ne-)možného. Na tom predsa stojí
i vytrvalosť v žití evanjelia.

Ciele:

viesť mladých ľudí k tomu, aby vedome a zámerne ovplyvňovali
život svojej komunity (školy, obce, mesta, ...) a u dôležitých
dospelých zvyšovať povedomie o mladých ľuďoch ako ich
plnohodnotných partneroch pri riadení života komunity.

Vďaka podpore MŠVVaŠ SR sme sa počas roka mohli viac a systematickejšie venovať rozvoju mládežníckej participácie, a to nielen
teoreticky, ale aj prakticky. Na stretnutí so zástupcami žiackych
školských rád stredných škôl na Orave sme spolu hovorili o tom,
aká je participácia mladých v prostredí škôl.

Na konferencii Na pulze života mladých sme o tejto téme

hovorili so zástupcami samospráv, mládežníckych organizácií
i aktívnych mladých ľudí. Súčasťou spoločnej diskusie boli i výsledky prieskumu, ktorý sme realizovali, o tom, ako samosprávy
vnímajú mladých a ich snahu zapájať sa do spoločenského diania
svojej obce či mesta a ako mladí vnímajú postoj samosprávy voči
nim. Ďalším z krokov na tejto dlhej ceste za rozvojom mládežníckej
participácie bol seminár o občianskej participácii pre oravské
samosprávy a 2 workshopy pre a ktívnych mladých ľudí zamerané
na to rozvoj kompetencií, bez ktorých je participácia nemožná.
V decembri sme zorganizovali prvú inšpiratívnu konferenciu

K.R.O.K.. Hosťami boli ľudia, ktorých „K“rédom je nevzdať sa, ktorí

veria vo svoje „R“ozhodnutie, majú „O“dvahu robiť veci inak
a to nielen príležitostne, ale uprostred „K“aždodennosti. Účasť viac
ako 200 hostí, ktorí viac ako 2 hodiny počúvali 9 ľudí, čo robia veci
“inak” a ktorých životný príbeh môže byť inšpiráciou pre ostatných,
bola pre nás signálom, že prvá inšpiratívna konferencia nemôže
byť posledná.

Ciele:

prostredníctvom spevu spájať mladých z oravských obcí
a cez inšpiratívny zážitok ich povzbudzovať v rozvíjaní svojho
talentu a motivovať aj ďalších mladých.

Ďalšou našou inovatívnou akciou počas
roka 2013 bol prvý medzinárodný Gos-

pel Workshop na Orave. Formát sme

prevzali od nášho poľského partnera,
na ktorého odporúčanie sme ako lektora
pozvali Briana Fentressa. Nechali sme si
poradiť od skúsenejších a tak viac ako
40 mladých z celej Oravy pod vedením
tohto amerického lektora prežilo náročný
spevácky víkend a viac prenikli do sveta
gospelu. Únavu zo spievania však vôbec
nebolo cítiť na záverečnom galakoncerte
v hosťami preplnenej sále Domu kultúry v Trstenej. Úžasná výzdoba
dopĺňala nádherný spev vytvoreného zboru oravských gospelových
spevákov a vystúpenie charizmatického Briana, ktorý sa pomedzi
piesne podelil o svoj životný príbeh. Koncert sa tak „neplánovane“
stal jednou z najúspešnejších kultúrnych akcií v meste Trstená.

Majkel zo Španielska a Lena z Nemecka –
to sú naši prví dobrovoľníci, ktorých od septembra
hosťujeme u nás, v rámci programu EDS. Do nášho
tímu EDS dobrovoľníkov patrí aj Lenka, ktorá je
na hosťovaní v Poľsku, kde pomáha partnerskej
organizáciipri aktivitách s deťmi v rámci
materskej škôlky. Majkel a Lena zase asistujú
v školách na hodinách španielčiny, angličtiny,
vedú konverzačné kluby u nás. Majkel navyše
cestuje po Orave a jej atraktívnych miestach,
aby objavoval krásy Oravy a očami človeka
zo zahraničia „vysvetľoval“, prečo a kde sa
na Oravu oplatí prísť aspoň pozrieť. Lena zase pomáha v Centre
voľného času v Námestove pri záujmovej činnosti detí.

V rámci rozvoja našej medzinárodnej spolupráce sme sa zúčastnili
multilaterálnej mládežníckej výmeny v Turecku, medzinárodného
networkingového stretnutia v Estónsku, medzinárodného seminára
o rozvoji podnikavosti mladých ľudí v Španielsku, seminára o rozvoji
mládežníckej participácie v Poľsku a medzinárodného seminára
o krátkodobej EDS pre mladých nezamestnaných, ktoré
organizovala Iuventa.

V roku 2013 sme zorganizovali aj 2 Živé knižnice. Prvá bola
určená pre žiakov deviatych ročníkov základných škôl v Námestove
a Trstenej. Spoločnou témou kníh, ktoré rozprávali o jedinečných
životných príbehoch, bola odvaha prekonávať prekážky na ceste
za svojím cieľom. Pre dospievajúcich deviatakov to bola príležitosť
vnímať život z inej strany a objaviť svoje osobné nezaslúžené
bohatstvo. Druhá Živá knižnica mala tému Čo vlastne chcem robiť?
a bola určená pre maturantov stredných škôl. Pozvali sme ako živé
knihy ľudí z rôznych pracovných oborov, aby priblížili študentom
čo všetko ich práca obnáša, a tak sa im ľahšie rozhodovalo o ich
ďalšom smerovaní.

Aj v tomto roku sme pokračovali v našej spolupráci so školami,
tak základnými ako aj strednými formou rôznych programov nefor-

málneho vzdelávania – otváraním tém globálneho vzdelávania
v rámci festivalu Jeden svet (stredné školy), motivovaním

k zdravému sebarozvoju a rozvojom vybraných životných
kompetencií v rámci systematickej prípravy na život (základné školy,
5. - 9. ročník), či prevenčnými protidrogovými programami
v spolupráci s medzinárodnou Komunitou Cenacolo (základné
i stredné školy).

V máji sme zriadili v rámci našej organizácie chránené

pracovisko s 2 pracovnými pozíciami – asistent v administratíve

a technický pracovník.

Počas celého roka prešlo Oravským centrom mládeže viac
ako 1500 mladých ľudí z celého Slovenska, ktorí sa tu zúčastnili buď
nami pripraveného programu alebo prišli ako skupina so svojím
programom. Sme radi, že môžeme aj 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. 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.
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