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PÍSAL SA ROK 2018...
Udialo sa toho veľmi veľa. Keby sme mali spomenúť všetko, tak by z toho
možno boli aj vysokoškolské skriptá. Ale pre vás, do tejto Výročnej správy,
sme vybrali iba to najdôležitejšie. To, čo pevne veríme, zanechalo stopu...
najmä v ľudských srdciach. Obzrime sa teda spoločne späť, aby sme si
pripomenuli, čo všetko sa dá stihnúť za jeden rok. S odvahou a s
nadšením sme počas roka robili každodenné malé kroky. S nádejou a
odhodlaním sme kráčali, majúc na pamäti našu víziu. Niekedy naše kroky
viedli cez „zelené pasienky“ inokedy „tmavé doliny“, kde nám veľmi
pomáhalo vedomie, že sa nemusíme spoliehať len na svoje sily... Aj v
našom prípade sme sa nevyhli „búrkam“, aby sme pochopili, že nebežíme
správnym smerom. Ďakujeme za všetky prejavy podpory a pomoci počas
celého roka. Ďakujeme všetkým, ktorí sú súčasťou VIAC – zamestnancom,
dobrovoľníkom, podporovateľom a všetkým vám priateľom, ktorí
neváhate využiť svoje dary a talenty pre šírenie dobra a skutky lásky. Občas
sa musíme pozrieť aj dozadu a zhodnotiť, aké robíme pokroky. No vo
všeobecnosti platí, že ak sa chceme hýbať dopredu, musíme sa dopredu
aj pozerať. A preto sa už teraz tešíme na ďalšie Božie milosti a priazeň.
Veríme, že On, ako starostlivý záhradník, zabezpečí všetko, čo budeme
potrebovať na to, aby sme vyrástli najVIAC, ako len môžeme. A hlavne si
nezabúdajme navzájom pomáhať v tomto raste.
MAGDALÉNA ZMARZLÁKOVÁ
ČLENKA SPRÁVNEJ RADY

NAŠE POSLANIE
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.
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NAŠA VÍZIA
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.

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

Je 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
regiónu, kde žije i celého Slovenska.
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PROFIL ORGANIZÁCIE
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 2018 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.I.A.C. - Inštitút pre podporu
a rozvoj mládeže
Železničiarov 253/1
028 01 Trstená
42 217 202
2023 297 287
+421 948 84 99 22
ofﬁce@ozviac.sk
www.ozviac.sk - www.aapo.sk - www.draftdobrovolnikov.sk
www. dobrovolnictvo.ozviac.sk - www.zmenme.to
europedirecttrstena.ozviac.sk
SK61 7500 0000 0040 1397 5251
V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
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CENA NADÁCIE ORANGE
Radosť, vďaka a záväzok neustále sa zlepšovať sú pocity, ktoré nás naplnili,
počas odovzdávania prestížnych ocenení Nadácie Orange za rok 2017.
Vo verejnom hlasovaní ľudia odmenili našu snahu prinášať na Oravu VIAC
a z oceňovania počas slávnostného galavečera v Starej tržnici v Bratislave
sme si odniesli Cenu verejnosti. Pri odovzdávaní nás napĺňal pocit radosti,
ale aj zodpovednosti voči ľuďom, ktorí stoja za celou našou snahou. Voči
ľuďom, ktorých mnohokrát za našou prácou nie je vidieť, ale bez ktorých
by ostala „len snahou“. Toto nie je ocenenie jednotlivcov. Je to uznanie
verejnosti pre všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú pri našich
aktivitách. Vyzdvihnutie toho, že keď sa spojí ochota, snaha a dobro, môžu
sa diať veľké veci. „Ďakujem všetkým, ktorí nám dali svoj hlas a predovšetkým ďakujem tým, ktorí stoja za snahou, že v rámci regiónu Oravy naozaj
môžeme robiť VIAC pre ľudí, ktorí tam žijú, aby tam zostali žiť, aby milovali
svoj kraj a posúvali ho dopredu,“ povedal pri preberaní ocenenia Branislav
Kožuch, predseda V.I.A.C.

CENA
VEREJNOSTI
2176HLASOV
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AAPO CENTRUM NEFORMÁLNEHO
A ZÁŽITKOVÉHO VZDELÁVANIA
V AAPO sa za rok 2018 vystriedali mladí a
pracovníci s mládežou, ktorí prešli rôznymi
zažitkovými programami a neformálnym vzdelávaním. Všetky boli
zamerané na rôzne vzdelávacie ciele, ktoré skupina práve potrebovala.
Spomenieme niekoľko z nich:
NARNIA je veľmi špeciﬁcký program, v ktorom účastníci, žiaci 6. ročníka
ZŠ C. S. Lewisa doslova vstúpili do Narnie. Spolu 84 ľudí si zažilo program,
v ktorom mali jeden spoločný cieľ. Účastníci svojimi rozhodnutiami a
zapojením mohli ovplyvniť príbeh a boli plne zodpovední za to, ako to
dopadne. Trom zo štyroch tried sa podarilo Narniu zachrániť.
ADAPTAČNÉ KURZY sú novinka, ktorú
sme tento rok testovali. Ide o program
pre prvákov stredných škôl zložený z
aktivít, reﬂexií a spoločného nastavenia
sa, pre ďalšiu niekoľkoročnú kapitolu
fungovania.
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ORIGINÁL – tábor, ktorý je originálny svojim netradičným obsahom. Je postavený na téme Teológie tela,
podľa Jána Pavla II., o hodnote človeka. Štyridsiati
účastníci si užili program vyvážený zážitkovými outdoorovými hrami a zábavnými aktivitami. Reﬂexie a diskusie po
jednotlivých aktivitách a prednáškach dodali celému
programu úplne iný význam, pretože mali možnosť
rozprávať o tom, ako vidia svet a seba, a zároveň počúvať
pohľady iných.
ŠKOLA V PRÍRODE – je týždenný program pre deti 3.
ročníka základných škôl. Našu školu v prírode, ktorá
prebiehala na Ústí nad Priehradou sa zúčastnilo 35 detí z
troch ZŠ.
Bolo to veľmi živé. Prostredníctvom logických úloh, ktoré
prebiehali v lese sa deti naučili, akú dôležitosť má
spolupráca a vzájomná pomoc.
napr. Príbeh dedka, ktorého uniesli maﬁáni kvôli 3D
stroju a následne bol prevážaný z kontinentu na
kontinent, držal deti v dostatočnom adrenalíne a akcii.
Dedkov 3D stroj, ktorý by mohol zničiť všetko zlo vo svete
sa nakoniec podarilo zachrániť a deti tak zistili, že spôsob
ako môže zmiznúť všetko zlo zo sveta je Darovať Druhému Dobro.
PANASONIC DAY – zážitky, ktoré posúvajú a nie sú iba
pre mladých. AAPO organizovalo Panasonic Day pre
zamestnancov a príbuzných ﬁrmy, kde sa zúčastnilo 1350
ľudí. V téme superhrdinu sa niesla celá letná párty, ktorú
sprevádzali adrenalínové a zábavné atrakcie, virtuálna
realita, kúzelník, koncert Lukáša i pestrý program pre deti.
Nebolo to len o zábave, ale aj o tom, že hrdinom môže
byť každý na tom mieste a pozícii, kde sa práve
nachádza.
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NAŠE VZDELÁVACIE PROGRAMY
Počas tohto roka sme získali akreditáciu ďalšieho vzdelávacieho
programu „Sprevádzanie mladých ľudí“. Spolu tak máme
akreditované 3 vzdelávacie programy:

1 - LEKTOR NEFORMÁLNEHO VZDELÁVANIA
Tento vzdelávací program obsahuje dva samostatné moduly:
Rozvoj prezentačných a facilitačných kompetencií.
Rozvoj lektorských kompetencií.
2 - ROZVOJ MEDIÁLNEJ GRAMOTNOSTI
V PRÁCI S MLÁDEŽOU
3 - SPREVÁDZANIE MLADÝCH ĽUDÍ
Tento vzdelávací program obsahuje dva samostatné moduly:
Sprevádzanie mladých ľudí.
Koučing, ako špeciﬁcká metóda sprevádzania mladých ľudí.

LEKTOR NEFORMÁLNEHO VZDELÁVANIA
V roku 2018 sa ho zúčastnilo 20 účastníkov a 15 z nich splnili
podmienky na získanie certiﬁkátu. Pod vedením skúsených
lektorov Tomáša Pešeka a RoMi Michalíkovej sa učili vytvárať
vzdelávací program, nastavovať ciele, voliť vhodné metódy i
pracovať so skupinou. Bližšie spoznali rôzne štýly učenia a rozvíjali
všetko potrebné pre lektorskú prax. Spoznali aj nové technológie,
ktoré môžu využiť v neformálnom vzdelávaní a na rôznych
príkladoch sa dozvedeli, čo je etické a neetické v lektorskej praxi,
ako riešiť situácie s problémovými účastníkmi a tiež si vyskúšali
debatu o mládežníckej politike na Slovensku.
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ROZVOJ MEDIÁLNEJ GRAMOTNOSTI
Stretli sa na ňom učitelia aj pracovníci s
mládežou z rôznych kútov Slovenska, aby
rozšírili svoju mediálnu gramotnosť. Aj
vďaka tomuto programu môžu účastníci
vzdelávania viesť mladých ľudí, s ktorými
pracujú ku kritickému hodnoteniu
obsahov v médiách a k ich zodpovednému využívaniu. Lektorom bol vedúci
Katedry žurnalistiky na Filozoﬁckej fakulte
Katolíckej Univerzity v Ružomberku Mgr.
Pavel Izrael PhD.
CEZ SKÚSENOSŤ K POZNANIU
V spolupráci s n.o. EDUMA sme do SPŠ v
Tvrdošíne priniesli vnímavosť. Bola to prvá
SŠ na Slovensku, ktorej študenti absolvovali toto vzdelávanie. S triedou 27
chlapcov sme strávili štyri dopoludnia
zamerané na búranie predsudkov a
stereotypov. Chlapčenská trieda – každý z
nich je iný, každý z nich má iný názor.
Nečakáme, že zmenia svet. Ale možno
dnes niekomu otvoria dvere v obchode,
pomôžu s kočíkom do autobusu, či dajú
šancu tomu, komu by iný šancu nedal...
Pretože, ako povedal jeden zo študentov:
„Najbližšia ruka, ktorá môže pomôcť, je na
konci Tvojho ramena.“
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YODEL

KONFERENCIA O NOVÝCH PRÍSTUPOCH K MLADEJ GENERÁCII

MICHAL KUZÁR
MODERÁTOR

MARIÁN KOLNÍK
SPEAKER

12. marca 2018 v Tatranskej galérii v Poprade sme v spolupráci s partnermi YouthWatch, mestom Poprad a ďalšími partnermi organizovali
1. ročník konferencie YoDel. Zúčastnilo sa jej viac ako 120 účastníkov
z radov podnikateľov, zástupcov ﬁriem, pedagogických pracovníkov,
a tiež pracovníkov s mládežou z neziskových organizácií, ktorí si
uvedomujú nevyhnutnosť priamo reagovať na potreby mladých ľudí
a vidia potrebu zmeny v práci s nimi. Jedinečnosť tejto konferencie je
práve v tom, že prepája neziskový sektor s biznis sektorom a školstvom. Program konferencie bol plný rôznych tém, workshopov a
diskusií o tom, ako sa mládež vyvíja, kam smeruje, čím žije, čo je pre
mladých dôležité, aký veľký význam má dôvera vo vzťahu k mladým
ľuďom, a naopak, ako môžu predsudky zničiť ich potenciál. Dôležitou
súčasťou bola aj téma medzisektorovej spolupráce, v zmysle, čo si
môžeme vzájomne ponúknuť.

JÁN SMOLKA
SPEAKER

TOMÁŠ PEŠEK
SPEAKER

O kvalitu programu sa postarali skúsení a uznávaní speakri a lektori,
ktorí majú dlhoročné skúsenosti v oblasti práce s mladými ľuďmi.
Tomáš Pešek, lektor v oblasti neformálneho vzdelávania v práci s
mládežou na národnej i medzinárodnej úrovni; Marián Kolník,
mentor vrcholových manažérov a lektor Client Partner spoločnosti
FranklinCovey; Ján Smolka, programový manažér The Duke of
Edinburgh's International Award Slovakia; Tomáš Janeček, programový manažér Nadácie Pontis; Janette Mazíniová Motlová,
zakladateľka neziskovej organizácie EDUMA a držiteľka ocenenia
„Lektor roka“; Ján Machajdík, líder výchovného a hodnotového
piliera ZŠ NARNIA; Martin Martinkovič, konzultant spoločnosti IBM
pre vzťahy s univerzitami a Miroslava Cehelská, projektová manažérka v IBM International a tiež aktívni mladí, ktorí sa o svoje názory
podelili v diskusiách.
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ŠANCAMLADÝM
MENTORSKÝ A ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM
NA PODPORU A ROZVOJ MLADÝCH ĽUDÍ Z ORAVY.
TENTO PROGRAM MÁ TRI PILIERE:
Finančnú podporu aktívnych mladých, ktorí chcú na sebe pracovať
a rozvíjať to, v čom sú dobrí.
Mentoring, vďaka ktorému môžu napredovať skutočne efektívne.
Dobrovoľnícka angažovanosť - každý účastník zapojený do projektu
sa musí dobrovoľnícky angažovať.
V školskom roku 2017/2018 bolo do Šance mladým zapojených 7
mladých ľudí. Rozvíjali sa v cudzích jazykoch, hudbe, športe a fotografovaní.
V školskom roku 2018/2019 sme Šancu mladým rozšírili o úvodnú
spoločnú víkendovku a 3 workshopy, vďaka ktorým naši mladí môžu
rozvíjať svoj talent ešte efektívnejšie. Do tohto ročníka sa prihlásilo
celkovo 32 študentov, z ktorých sme vybrali 12 študentov, ktorí rozvíjajú svoj talent prevažne v umeleckých oblastiach a v cudzom jazyku.
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NESTEDU
Naším cieľom je podporovať, rozvíjať a prepájať
aktívnych učiteľov, vychovávateľov a ďalších pedagogických pracovníkov z Oravy. Vytvoriť priestor pre ich vzájomné stretávanie sa, zdieľanie
praxe a budovanie dobrých vzťahov medzi učiteľmi z rôznych škôl.
Chceme zároveň podporiť postoj učiteľa z pasívneho na proaktívny,
posilniť vzťah učiteľ vs. žiak a prinášať do ich praxe pozitívnu zmenu.
Netreba čakať, kým sa zmení systém, ale treba začať zmenou zvnútra... Aby
sa raz školy stali miestom, kde „rybu nehodnotia podľa jej schopnosti
vyliezť na strom“. Aby sme z dnešných mladých ľudí vychovali generáciu,
ktorá uverí, že môže reálne meniť svet okolo seba.
Počas workshopu O online Živej knižnici 17 učiteľov, psychológov a iných
pomáhajúcich profesionálov z Oravy spoznalo inovatívny vzdelávací
nástroj online Živej knižnice, ktorý môžu využiť v mnohých oblastiach a aj
prostredníctvom tohto nástroja viesť ľudí k vnímavosti. Každý z účastníkov
dostal prístup do portálu online Živej knižnice, aby mohol tento nástroj
reálne využívať v praxi.

JURAJHIPŠ

V školskom roku 2018/2019 chceme zrealizovať spolu 9 workshopov, v
rámci ktorých sa zameriame na témy, ktoré vychádzajú z reálnej potreby
učiteľov na Orave. Do konca roka 2018 máme za sebou 3 workshopy na
témy zážitku, spolupráce a motivácie vo vzdelávaní. Našim učiteľom prišli
odovzdať svoje skúsenosti lektori Juraj Hipš, Ladislav Baranyai a Dávid
Králik.
Kapacita workshopov je 25 účastníkov. Tešíme sa veľkému záujmu učiteľov
základných a stredných škôl nielen z Oravy.

DÁVIDKRÁLIK
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LARXPERIENCE
V rámci projektu LarXperience sa vytvorili a otestovali 4 larpy:
1. HRA S OHŇOM
Komorný larp pre 15 hráčov, v ktorom si mohli účastníci larpu zažiť
situácie a v ktorých sa dostali do kolotoča problémov spôsobených
závislosťou končiacich fatálnymi dôsledkami. Zámerom larpu bolo
ukázať hráčom ničivé dôsledky, ktoré majú drogy na ich životoch a na
životoch ich blízkych.

3. ZÁCHRANCA
Komorný larp pre 13 hráčov. Herci larpu (rôznej rasy a z rôznych planét)
sa ocitli vo vesmírnej lodi na ceste za záchranou, kde počas spoločnej
cesty nastali rôzne nebezpečenstvá. Prostredníctvom tohto larpu sme
rozvíjali u mladých ľudí vedomie o tom, ako predsudky ovplyvňujú
postoje k odlišnostiam.

2. ZBOROVŇA
Komorný larp pre 14 hráčov. Účastníci mohli cez larp okúsiť, aké to je
byť učiteľmi na súkromnej strednej škole, kde je zdanlivo pred verejnosťou všetko na oko krásne, až na nečakaný incident, ktorý poriadne
otriasol pedagogickým zborom.

2. OKAMIH
Komorný larp pre 12 hráčov. Larp hercov vtiahol do prostredia miestnho baru, kde spolu oslavovali úspešné ukončenie strednej školy, rozprávali sa o plánoch do budúcna a taktiež o tom, koho voliť, keďže na
druhý deň ráno boli naplánované parlamentné voľby. Voľby vyhrala
nacionálna strana, ktorej zavedené zákony veľmi silne ovplyvnili obyvateľov.
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MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
MAKING MOVIE MATTER – TRÉNING
Cieľom kurzu bolo pritiahnuť mladých účastníkov
do procesu tvorby ﬁlmu prostredníctvom
workshopu a neformálneho vzdelávania.
GET IN TOUCH – 3. ČASŤ TRÉNINGU
Pracovníci s mládežou sa naučili, ako si vytvoriť
komunikačný plán a zoznámili sa s rôznymi
spôsobmi komunikácie s cieľovou skupinou
mladých. Ďalší blok bol venovaný novým
médiám. Účastníci sa naučili
využívať sociálne siete
pre komunikáciu, naučili
sa základom fotograﬁe
a práce s videom.
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GAMES 4 LIFE – TRÉNINGY
Hlavným cieľom bolo naučiť pracovníkov s
mládežou využívať herné princípy k rozvoju
kompetencií tímovej spolupráce a k riešeniu
problémov. Rovnako ukázať mladým ľuďom, že
hra je okrem zábavy taktiež účinným prostriedkom k získaniu zručností potrebných pre vstup na
trh práce. Prvý školiaci kurz bol zameraný predovšetkým na stolové a kartové hry a na
outdoorové hry, lebo pre rozvoj tímovej
spolupráce sú tieto hry plne funkčné. Druhá časť
sa venovala zážitkovej pedagogike s tým, že
rozvíjala tímovú spoluprácu a riešenie
problémov.
BEYOND THE VEIL II.
2 TRÉNINGY, 1 MLÁDEŽNÍCKA VÝMENA
Hlavným cieľom bolo ukázať mladým ľuďom, ako
môže byť tvorba videa efektívnym nástrojom
sebabrezentácie a spôsobom, ako nájsť lepšie
uplatnenie na trhu práce. Ďalším dôležitým
cieľom projektu bolo naučiť mladých ľudí tvoriť
videá s hodnotným obsahom.
CREATIVE LEARNING - 1. ČASŤ TRÉNINGU
Cieľom prvého vzdelávacieho kurzu bolo naučiť
sa vytvoriť kreatívne vzdelávacie prostredie
(pomocou tvorivosti, metód, nástrojov, hier,
materiálov a fyzického prostredia), ktoré dokáže
vyvolať odlišné i kreatívne myslenie a schopnosť
premieňať nápady do praxe.

PARTNERSHIP BUILDING
SEMINÁR VO FÍNSKU
Cieľom tohto seminára bolo oboznámenie sa s
programom Erasmus+ a budovanie medzinárodnej spolupráce, aby sa aj vďaka týmto
prostriedkom ešte viac rozvíjala práca s
mládežou vo vidieckych oblastiach a regiónoch.
KDE JE PRAVDA - MLÁDEŽNÍCKA VÝMENA
Bola zameraná na kritické myslenie. Hlavným
cieľom bolo, aby sa mladí ľudia naučili premýšľať
v širšom kontexte, ....informáciami. Aby vedeli
správne klásť otázky sebe aj svojmu okoliu,
analyzovať i hodnotiť informácie a šíriť
podložené fakty.
FOOTBALL FOR GOOD VISEGRAD NETWORK
MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIE
A FUTBALOVÝ TURNAJ
Cieľom je vytvárať nové partnerstvá v rámci krajín
V4 na podporu využívania futbalu ako nástroja na
boj proti diskriminácii, neznášanlivosti, xenofóbii
a násiliu. Koncept je postavený na princípe, kde
hodnoty fair play, inklúzia a vzájomný rešpekt
hrajú minimálne rovnako dôležitú úlohu ako
športová zdatnosť. Pri hre nie je potrebný
rozhodca, pravidlá nastavujú samotní hráči a
taktiež na ne aj dohliadajú.
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ŽILINSKÉ DOBROVOĽNÍCKE CENTRUM

Oceňovanie dobrovoľníkov s názvom Srdce na dlani aj tento
rok usporiadalo Žilinské dobrovoľnícke centrum a to 4. decembra 2019 v Sobášnom paláci v Bytči. Bol to slávnostný večer
venovaný dobrovoľníctvu.
Počas večera sme ocenili 13 dobrovoľníkov v kategóriách:
1. Dobrovoľníctvo v sociálnej oblasti
2. Dobrovoľníctvo v zdravotnej oblasti
3. Dobrovoľníctvo v oblasti výchovy a vzdelávania
4. Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany životného prostredia
a environmentalistiky
5. Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry a umenia
6. Dobrovoľnícky projekt roka
7. Koordinátor dobrovoľníkov
8. Dobrovoľníctvo v oblasti práce s deťmi a mládežou
9. Mladý dobrovoľník do 30 rokov
10. Obec / mesto priateľské k dobrovoľníctvu
11. Dobrovoľníctvo v oblasti športu
12. Dobrovoľníctvo v oblasti rozvoja komunity a občianskej
spoločnosti
13. Seniorský dobrovoľník nad 50 rokov.
V každej kategórii sme ocenili jedného dobrovoľníka, ktorý
dostal diplom za prácu, ktorú vykonáva počas svojho života
bez nároku na ﬁnančnú odmenu v prospech iných. Svojou
prítomnosťou nás poctila aj pani predsedníčka ŽSK Erika
Jurinová a o kultúrny program sa postaral spevácky zbor
a orchester.
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EURÓPSKA DOBROVOĽNÍCKA SLUŽBA
V roku 2018 sme z našej organizácie V.I.A.C. vyslali 15 mladých do:

K nám do V.I.A.C. prišlo počas roku 2018 14 mladých z nasledovných krajín:
Lotyšsko, Španielsko, Slovinsko, Francúzsko, Nemecko, Portugalsko, Fínsko, Grécko a Maďarsko.
A 8 EDSkári ukončili u nás svoju dobrovoľnícku službu.
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ZMEŇME.TO
Projekt Zmeňme.to je celoslovenská iniciatíva,
ktorá propaguje dobrovoľníctvo a jeho potrebu
v dnešnej dobe. Počas roka 2018 sa zrealizovalo
viacero jednodňových, víkendových, ale aj dlhodobých dobrovoľných činností, uskutočnili sa stretnutia zamerané na
medzisektorovú spoluprácu a taktiež vzdelávanie formou webinárov,
workshopov, školení a pod. Webový portál www.zmenme.to vznikol, aby

hľadal, oslovil a spájal nadšencov, ktorí vo svojom prostredí vidia nielen
problémy, ale aj riešenia a neboja sa vyhrnúť si rukávy a niečo s tým spraviť.
Portál prepája dobrovoľníkov s organizáciami, ktoré potrebujú ich pomoc,
ale zároveň podporuje aj jednotlivcov, ktorí majú nápad ako pomôcť, no
nevedia ako a kde začať. Na portáli zmeňme.to máme registrovaných 30
organizácií a 50 mladých záujemcov o dobrovoľníctvo. Počas roka 2018
mali dobrovoľníci možnosť zapojiť sa do tých podujatí:

DOBROVOĽNÍCKE VÝJAZDY - počas leta viac ako 40 ochotných
mladých ľudí, nielen z Oravy, sa zúčastnilo na 7 dobrovoľníckych
výjazdoch. Pomáhali na akcii Červený nos v Dolnom Smokovci, v
Domove sociálnych služieb v Zubrohlave, v Detskom domove v Považskej Bystrici, Domove dôchodcov Senium v Banskej Bystrici, v Centre
sociálnych služieb Letokruhy, v Dome Charitas sv. Kláry a tiež v Útulku Štart v Žiline. Dobrovoľnícke aktivity v jednotlivých centrách neboli len o
manuálnej práci, ale aj o momentoch strávených s dôchodcami či hrami
s deťmi v detskom domove.

ROADTRIP bol 10-denný dobrovoľnícky výjazd, počas ktorého mladí
darovali svoj čas rôznorodej pomoci druhým. Zároveň to bol aj čas
zábavy a spoločne strávených chvíľ v skvelom tíme. Do tejto aktivity sa
prihlásilo 20 mladých ľudí z celého Slovenska. Roadtrip sa konal 2-krát
a na každom turnuse boli iní ľudia od Košíc až po Bratislavu. Staranie sa
o seniorov na vozíku, hranie sa s týranými a odvrhnutými deťmi, stretnutia s bezdomovcami, manuálna práca a aj ťažšia práca v zariadeniach.
To všetko boli aktivity, kde mohli mladí priložiť ruku k dielu, dať druhým
niečo zo seba, zo svojho času, využívať a rozvíjať svoje dary a talenty.
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TVOJE MESTO ŤA POTREBUJE - je
aktivita pre mladých, ktorú sme zorganizovali v rámci Festivalu Za Hranice.
Vytvorili sme medzinárodné skupiny
zložené so slovenských, českých, maďarských a poľských študentov. Každú
skupinu viedol mentor spolu s pracovníkmi mestského úradu a našimi
zahraničnými dobrovoľníkmi. Spoločne
sa zapojili do dobrovoľníckych aktivít,
aby vytvorili príjemnejšie a krajšie
prostredie na viacerých miestach v
Trstenej a okolí. Zhotovili stojany z
pneumatík, čím umožnili nadšencom
cyklistiky parkovať svoje bicykle na
vyhradenom mieste. Namaľovali kĺzačky
a preliezačky detského ihriska, čím
urobili deťom útulnejšie a príjemnejšie
prostredie i priestor na hranie. Využili
svoju kreativitu a talenty a vytvorili
propagačné materiály pre mesto
Trstená. Zmenili vzhľad okolia obecného domu, letnej čitárni dali nový život, a
tak na viacerých miestach zanechali po
sebe viditeľné stopy. Aktívnym zapojením sa do jednotlivých činností si zažili
dobrovoľníctvo a zároveň si uvedomili,
aká je dôležitá pomoc a čo všetko môžu
zmeniť svojou aktívnou angažovanosťou vo svojich komunitách.

Počas roka 2018 sme natočili aj 8 častí videoseriálu o sile
dobrovoľníctva, o ľuďoch, ktorí ticho a nenápadne menia Slovensko. Videá sme umiestnili aj na kanál Youtube.
Zmeňme.to ste mohli nájsť aj na Stretnutí mladých P18, ktoré sa
uskutočnilo v júli 2018 v Prešove, kde sme intenzívne propagovali
dobrovoľníctvo ako aj iniciatívu zmeňme.to.
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EUROPE DIRECT
Informačné centrum EUROPE DIRECT Trstená
patrí do celoeurópskej siete informačných
centier. Prevádzkovateľom tohto informačného centra je od januára 2018 naše občianske
združenie V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, ktoré uspelo
v projektovej výzve, ktorú vyhlásila Európska komisia. Prostredníctvom
organizovania rôznych aktivít a podujatí má poslanie približovať Európsku úniu čo najbližšie k ľuďom nášho regiónu a zapájať ich do európskych tém. Nakoľko je Orava vidiecky región a ľudia, ktorí tu žijú,
nemajú veľa možností, ako sa dostať k relevantným informáciám o
Európskej únii, prezentujeme rôznym cieľovým skupinám témy ako
napr. neformálne vzdelávanie, podnikavosť, medzinárodná mobilita,
dobrovoľníctvo, angažovanosť, nová evanjelizácia, participácia a ďalšie.
Našimi cieľovými skupinami sú deti od 3 – 12 rokov, mladí od 13 – 30

rokov, podnikatelia, samosprávy, neziskové organizácie, mamičky na
materskej dovolenke, seniori, ale aj nezamestnaní.
Aké podujatia informačné centrum EUROPE DIRECT Trstená počas
roka 2018 zorganizovalo?
Raňajky pre jednotlivé skupiny.
Kreatívne workshopy pre deti v materských školách.
Súťaž Mladý Európan pre študentov stredných škôl.
Vzdelávací workshop pre učiteľov.
Prezentácia úspešných EÚ projektov a iniciatív mladých ľudí.
Stretnutie aktívnych mládežníckych organizácií.
Európske kariérne dni.
Jazykové workshopy.
Inšpiratívne stretnutia s matkami na materskej dovolenke,
seniormi a podnikateľmi na témy, ktoré každodenne žijú.

NAŠE DEDIČSTVO NAŠA ZODPOVEDNOSŤ
Projekt „Naše dedičstvo, naša zodpovednosť“ je
zameraný na poukázanie bohatstva, ktoré Orava
má. Atraktívnym spôsobom vďaka tomuto
projektu môžeme ľuďom približovať prírodné aj
kultúrne bohatstvo nášho regiónu. Orava má
bohatstvo, ktoré často nevidíme. Kultúra, ľudia, história, príroda. To sú
naozajstné poklady nášho kraja. Avšak vzťah k týmto oblastiam zovšednel
a nezdá sa nám už ničím zaujímavý. Naše dedičstvo, naša zodpovednosť
je projekt, ktorý priniesol pohľad na históriu Oravskej priehrady a bohatstvo Oravského kraja iným spôsobom. V rámci projektu sa mladí ľudia
zamýšľali nad graﬁckými vizuálmi, ktoré znázorňujú jedinečnosť Oravy, čím
poukazujú na dedičstvo, za ktoré sme zodpovední. Viete čo bolo
favoritom medzi študentmi a následne aj pre verejnosť? Jazyk. Mäkčenie.
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Kvízy pre verejnosť na tému dopad a prínos EÚ.
Fotograﬁcká súťaž.
Info semináre o Európskych projektových výzvach.
Larp pre rozvoj kritického myslenia.
Diskusia s europoslancami na tému Mladí ľudia a Európa.
Simulácia jednania europarlamentu.
Simulácia volieb pre žiakov základných a stredných škôl.
Diskusia so zástupcami Európskeho parlamentu a s vedúcim
Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Dušanom Chrenkom.
A kde ste naše informačné centrum EUROPE DIRECT Trstená mohli
počas roka 2018 stretnúť? Na Dňoch mesta Trstená, Námestovo a
Dolný Kubín, Dňoch obce, Festivale Verím Pane a Podroháčskych
folklórnych slávnostiach v spolupráci so samosprávami.

Množstvo rôznych pomenovaní pre rovnakú vec. Aj toto vnímajú mladí
ako jedinečnosť Oravy. Projekt pokračuje aj v roku 2019 a čaká nás natočiť
sériu videí, kde cez príbehy konkrétnych osobnosti poukážeme na kvality,
ktoré slovenská aj poľská Orava má. Pri Oravskom centre mládeže sa nám
podarilo otvoriť Pamätnú zónu na zaplavené obce, ktorá verejnosti
pripomína život dedín pod hladinou Oravskej priehrady. Pre päť zaplavených obcí boli zhotovené 3D modely, ktoré boli umiestnené do areálu v
tvare priehrady aj s presnou lokalizáciou. Dominantou pamätnej zóny sa
stala zrekonštruovaná socha Panny Márie z Osady. Na Ústí pribudli aj malé
drevené domčeky, ktoré budú slúžiť ako priestor pre tematické zážitkové
hry spojené s históriou lokality Ústia nad Priehradou. Ich interiér bude
inšpirovaný zariadením domov z dedín. Autentický priestor tak bude
pripomínať čas a priestor, v ktorom žili ľudia v minulom storočí.
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KOMUNITNÉ CENTRUM

INDIVIDUÁLNA POMOC

Komunitné centrum Sinaj evidovalo na konci roka 2018 701 klientov.
V rámci individuálneho poradenstva v priebehu kalendárneho roka
poskytli základné poradenstvo 192 klientom, špecializované poradenstvo 33 klientom a pomoc pri ochrane práv a právom chránených
záujmov (písanie žiadostí, životopisov, rôznych písomností, pomoc pri
komunikovaní s úradmi) 60 klientom.
PRAVIDELNÉ AKTIVITY
Klub rodičov s deťmi - pravidelné stretnutia rodičov na rodičovskej
dovolenke. Klub poskytoval mamičkám a oteckom priestor na
spoločné zábavné hry, ale aj rady a názory iných mamičiek
a oteckov, ako zvládať jednotlivé obdobia svojho potomka.
Aktívne dopoludnie so seniormi - zamerané na ručné práce, kde
seniori spoločne vytvárali, napr. košíky z pedigu, rôzne vianočné alebo
veľkonočné ozdoby, háčkované zvieratká, ale aj brmbolcové koberce.
Príprava na školské vyučovanie – pre školopovinné deti ako pomoc pri
písaní domácich úloh, pri tvorení školských projektov a zvládnutí
cudzích jazykov.
Stretnutie Centrúšik - priestor
spolupráce medzi zdravotne
znevýhodnenými a zdravými
občanmi.
Háčkovanie - Pravidelne v
utorok popoludní sme vyhradili čas pre všetkých, ktorí
nevedia čo s rukami. Alebo
vedia, ale myslia si, že zvládnu
stále viac. Mali príležitosť využiť
naše stretnutia pod názvom
"Naučím
Ťa
háčkovať".
Organizovali
sme
ich
v
spolupráci s E-vlny.

Počet aktivít
Počet účastníkov

Konverzácia v anglickom jazyku - pravidelne každú stredu sme
vytvárali priestor pre študentov, aby sa za pomoci našich európskych
dobrovoľníkov zdokonaľovali v konverzácii v anglickom jazyku.
Zároveň mali možnosť spoznávať iné národnosti a dozvedieť sa viac o
ich kultúre a zvykoch.
KOMUNITNÉ AKTIVITY

Remeselnícky Workshop a Recy workshop “Nezmar to!” - Na workshope
s názvom Sprejová batika sme vyrábali tričká podľa vlastného originálneho návrhu. Na veľkonočnom workshope sme vstúpili do krásy zdobenia
kraslíc, pletenia veľkonočných korbáčov a výroby veľkonočných ozdôb
pod vedením šikovných lektorov. V apríli sme vytiahli šijacie stroje a učili sa
šiť patchworkové obrusy z kúskov látok. Na workshope Práca s drevom sme
vyrábali vlastné tabuľky z dreva s originálnym nápisom pomocou
vypaľovačky a zdobili drevené šperkovnice pomocou servítkovej techniky.
Od septembra sme sa rozhodli, že odpadu už bolo dosť a preto sme
každý mesiac pripravili Recy workshopy, pri ktorých sme pretvárali staré na
nové. V októbri bol ústrednou témou papier. Novembrový workshop sa
venoval textilu.Na vianočnom workshope sme zdobili medovníky, vyrábali
vianočné dekorácie a plietli zvončeky z pedigu.
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Živá knižnica - V novembri sme organizovali
podujatie Živá knižnica s podtitulom Profesia, na
ktorom sa zúčastnilo 300 stredoškolákov z
Trstenej, aj z okolitých škôl. Vypočuli si príbehy
živých kníh a mali tak jedinečnú príležitosť získať
tosť získať nový pohľad na profesie, o ktorých už mnohí mali vytvorený svoj
vlastný názor, pričom mali možnosť ho prehodnotiť alebo konfrontovať s
realitou.

Skupinová komunitná rehabilitácia: Výchova - Podporná skupina
rodičov - V spolupráci s CPPaP Námestovo sme v mesiacoch január až
jún realizovali pravidelné mesačné stretnutia podpornej rodičovskej
skupiny "Výchova - náročná cesta, ktorú spoločne dokážeme zvládnuť".
Stretnutia boli zamerané na riešenie rôznych výchovných problémov a
situácií, ktoré v rodine v súvislosti s výchovou treba riešiť.

komisia kladne posúdila 23. Medzi 21 rodín bolo rozdelených 4170 €
a do dvoch rodín putovala materiálna pomoc v celkovej hodnote 500 €.
Vďaka pridelenej sume si rodiny mohli zabezpečiť najnevyhnutejší
nábytok, mixér potrebný na prípravu stravy pre chorého člena rodiny,
nevyhnutné základné potraviny, hygienické potreby, školské potreby a
oblečenie pre deti, štiepačku dreva, či na kúpeľnú alebo rehabilitačnú
liečbu. Ďakujeme donorovi tohto programu – Stavebninám Garbiar.

Pomoc rodinám v núdzi prostredníctvom darov rodičov z Milosrdného
Snažíme sa pomáhať aj pri distribúcii potravinovej pomoci. Vďaka
darcom, ktorí nám pravidelne mesačne na modlitebných stretnutiach
Milosrdný venovali trvanlivé potraviny, sme pripravili balíčky toho najnutnejšieho pre rodiny. Za celý rok sme takto poskytli do jednotlivých rodín
40 potravinových balíčkov. Ďakujeme všetkým, že nám aj takýmto
spôsobom pomáhajú pomáhať všetkým tým, ktorí to potrebujú.

Kurz pre rodičov detí do 10 rokov“- Kurz pre rodičov detí do 10 rokov
zahŕňal 5 stretnutí. Každé stretnutie bolo zamerané na inú tému v oblasti
výchovy: Ako budovať u detí dôveru? Ako správne stanoviť hranice? Ako
reagovať v situáciách, v ktorých sa dieťa učí pracovať so svojimi emóciami?
VIAC pre rodinu - V treťom ročníku programu sme prijali 35 žiadostí z
námestovského a tvrdošínskeho okresu. Z tohto počtu žiadostí odborná
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Súťaž Alkohol a jeho riziká - V mesiacoch september
až december prebiehala pre žiakov II. stupňa základných škôl a študentov stredných škôl súťaž s názvom
„Alkohol a jeho riziká.“ Súťaž sa konala ako súčasť
projektu Zmeň svoj postoj, ktorý podporilo Ministerstvo zdravotníctva SR. Úlohou súťažiacich bolo
tvorivo a výstižne stvárniť svoj vlastný pohľad na
nadmerné zneužívanie alkoholu a znižovanie tolerancie ku konzumácii alkoholu u neplnoletých. Súťažiaci
mohli posielať svoje práce v troch stvárneniach
(plagát, báseň, animácia). Do projektu sa zapojilo 70
študentov, ktorí kreatívne stvárnili problematiku
alkoholu. Päťčlenná odborná porota spomedzi
všetkých doručených prác vybrala 6 graﬁckých
návrhov na plagát, 3 básne a 3 animácie, ktoré najviac
odrážali myšlienku súťaže. Všetky ﬁnálové práce boli
zverejnené na stránke našej organizácie, kde široká
verejnosť rozhodla o konečnom poradí prác v
jednotlivých kategóriách.

1. - Klienti
2. - Špeciálne poradenstvo
3. - Poradenstvo pri ochrane práv
4. - Pravidelné aktivity
5. - Účasť na pravidelných aktivitách za mesiac
6. - Komunitné aktivity
7. - Účasť na komunitných aktivitách
8. - Podporené rodiny V.I.A.C. pre rodinu
9. - Účasť za celý rok
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SINAJ CITY HUB
MEDZINÁRODNÉ VIANOCE
Spolu s našimi EDS dobrovoľníkmi sme
pripravili medzinárodný večer na tému
„Spoznajme Vianoce v Európe“. Naším
zámerom bolo priblížiť ľuďom viaceré kultúry
Európskej únie v aktuálnom období prípravy
na Vianoce. Prišlo viac ako 60 ľudí, ktorí sa
mohli niečo nové naučiť a spoznať nielen
nové veci, ale aj nových ľudí.

„MUŽI MILUJTE SVOJE MANŽELKY“ prežité manželské skúsenosti Richarda
Vašečku a jeho manželky si prišlo vypočuť
cca 60 mužov, niektorí aj s manželkami.
Hostia úprimne inšpirovali manželov, aby
mohli aj naďalej rásť vo vzájomnej láske a
porozumení v manželstve, nielen mnohými
radami, ale aj zdieľaním svojich „neúspechov
či slabostí“.

4 INŠPIRATÍVNE VEČERY
„MOŽNOSTÍ JE VIAC...“, kde nám o modernom vzdelávaní nielen na Slovensku
porozprávali Martin Šmilňák (riaditeľ Cirkevnej spojenej školy v Bardejove), Anton Frič
(pracovník LEAF Academy v Bratislave) a
Dagmara Fukasová (bývalá študentka na
zahraničnej
univerzite
v
Španielsku).
„MÁŠ NA TO“, kde sme sa o talentoch
porozprávali s Mariánom Ligdom (reprezentant Slovenska v zjazdovom a freeride
lyžovaní), Andrejom Zhaňačom (psychológ,
ﬁlozof, pracovník v LEAF) a Petrom Kuračkom
(vrcholový futbalista, športový psychológ,
kouč).
„UNIKÁT“, ktorý bol obohatený o stand up
vystúpenie Juraja „Šoka“ Tabáčka. Ďalšími
hosťami boli Ivan Zaťko a Ľubica Matušáková.

11 STRETNUTÍ BRAIN AND BREAKFAST
Pravidelne sa tohto podujatia zúčastňovali
mladí i starší ľudia, ktorí sa prišli inšpirovať od
zaujímavých hostí z Čiech a Slovenska
prostredníctvom online prenosu. Bola to
jedinečná možnosť nahliadnuť do oborov, s
ktorými sa často nestretávame.
INŠPIRATÍVNA KONFERENCIA K.R.O.K.
Už piaty rok priviedla na scénu osobnosti,
ktoré vytrvalo kráčajú za svojimi cieľmi a
prispievajú ku krajšiemu svetu okolo seba,
prinášajú nové pohľady, nápady či inšpirácie.
Špeciálnym hosťom 5. ročníka K.R.O.K.-u boli
prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.
Ďalšími hosťami boli: najlepší európsky učiteľ
fyziky za rok 2017 Jozef Beňuška, oravský
módny návrhár so svetovými skúsenosťami
Pavol Dendis, mladý a úspešný žurnalista

9 STRETNUTÍ 1:FIRMA
Na stretnutiach, ktoré sme organizovali v
spolupráci s IPA Slovakia, sa počas roka
oravskí podnikatelia a záujemci o podnikanie
postupne zamerali na jednotlivé témy biznis
modelu. Na stretnutiach sa vytvorila sieť
podnikateľov, ktorí sa vzájomne prepájali,
rozvíjali a odovzdávali si skúsenosti v
podnikaní.
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Michal Magušin, ambiciózna
mladá právnička so skúsenosťami
v prezidentskej kancelárii so zameraním na
zdravotnú politiku Zuzana Vargová a Jakub Šefčík, ktorý
sa od lásky ku športu dostal k vlastnému biznisu praženia
a predaja kávy pod vlastnou značkou.
GOSPEL WORKSHOP
31 spevákov, Collin Vassell, 8 piesní, 500 divákov na
koncerte. Už šiesty rok po sebe pod vedením zahraničného
dirigenta, tentokrát odborníka a skúseného lektora Colina
Vassella z Londýna a za sprievodu 5 hudobníkov, sa nám so
spevákmi z celého Slovenska podarilo vytvoriť jeden originálny
spevokol. Tento rok ich bolo v zbore 31. Celý víkend spoločne
nacvičovali 8 gospelových piesní, aby nielen zvládli anglickú
výslovnosť textov, ale aj rozvíjali svoj spevácky talent. Vyvrcholením
víkendu bol nedeľný Galakoncert v Dome kultúry v Trstenej pre
verejnosť, na ktorý prišlo 500 divákov chváliť Boha cez gospelové
piesne.
26
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FESTIVAL ZA HRANICE
Skvelá atmosféra, inšpiratívni hostia, osobnosti mesta Trstená, množstvo zábavy,
adrenalínu, netradičnosti a vykračovania za
hranice všednosti. Aj o tom bol druhý ročník
festivalu Za Hranice v Trstenej, ktorý sa konal 8.
– 11. júna 2018 v rámci projektu Community
without borders (Komunita bez hraníc),
hradený grantovým programom Európa pre
občanov. Okrem slovenských účastníkov sa
ho zúčastnili aj zahraniční partneri z Poľska,
Čiech a Maďarska. Bohatý program
obsahoval rôzne vzdelávacie a tvorivé
workshopy, športový, kultúrny i vzdelávací
program. Účastníci si mohli zahrať larpy,
zúčastniť sa preteku s názvom Adrenalin
Race, navštíviť Multikultúrny stan a Stan
vnímavosti. Zároveň prebiehali aj komunitné
trhy a tiež rôzne diskusie s inšpiratívnymi
osobnosťami. Festival Za Hranice je jedinečná
udalosť regiónu Orava, ktorá spája ľudí rôznych
národností a kultúr, prináša nové pohľady na
rozdielnosť a hlavne podnecuje vnímavosť a
tvorenie správnych hodnôt. Festivalu Za
Hranice sa zúčastnilo viac ako 1 500 ľudí.

ADRENALIN RACE
V rámci festivalu Za Hranice sme aj
tento rok usporiadali 6 km adrenalínový
pretek cez prekážky s názvom Adrenalin
Race. Začínal v Ústi nad Priehradou a
cieľ bol na námestí v Trstenej. Adrenalin
Race niesol so sebou skvelú atmosféru,
výzvy a tímovú spoluprácu. Trať bola
naozaj náročná. Pretekárov na trati
čakalo 18 prekážok: beh cez lúky, lesy,
blatisté úseky, ale aj brod v blate
okrajom Oravskej priehrady. Mnoho
pretekárov si siahlo na svoje dno, ale
spoločnými silami zvládli VIAC. Beh,
prekážky, blato, pot, zrýchlený dych, slzy,
nechuť, únava, no na konci vytúžený
pocit víťazstva. Pretekov sa zúčastnilo 20
štvorčlenných tímov a 13 jednotlivcov.

1500ÚČASTNÍKOV
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KONCEPCIA PRÁCE S MLÁDEŽOU
MESTA TRSTENÁ
Koncepcia práce s mládežou sa vytvorila v rámci projektu „Povedz ako“.
Projekt nadväzoval na Správu o mládeži Hornej Oravy, ktorú sme
vytvárali v roku 2017. Prostredníctvom prepojení mladých ľudí,
mladých vedúcich, mládežníckych vedúcich, pracovníkov s mládežou,
subjektov aktívnych v práci s mládežou a miestnej samosprávy sa
snažíme vytvoriť konkrétne opatrenia, ktoré vychádzajú z aktuálnej
situácie a potrieb mladých ľudí, a
prispievajú k zlepšeniu života mladých
ľudí v Trstenej ako aj v regióne Hornej
Oravy.

sa neformálneho stretnutia s primátorkou mesta
Trstená a členmi samosprávy mesta. Počas stretnutia
sa osobne zoznámili s primátorkou i členmi
samosprávy a diskutovali vzájomne o pohľadoch
mladých na život v Trstenej. Zorganizovali sme s
mladými z Oravy aj víkendové podujatie Orava
budúcnosti, kde sme sa zaoberali víziou ako bude
Trstená a región hornej Oravy pre mladých ľudí
vyzerať v roku 2030, predovšetkým v oblastiach:
šport, voľný čas, školstvo, zamestnanie a podnikanie.

Zorganizovali sme Sieťovacie stretnutie všetkých aktérov práce s mládežou
v Trstenej, kde sme im predstavili
výsledky Správy o mládeži a naplánovali s nimi spoločný postup pri tvorbe
strategického plánu. Vytvorili sme
webovú stránku tematicky zameranú
na situáciu mladých ľudí v meste
Trstená. Mladí ľudia mali možnosť
zúčastniť
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Mladí v tímoch vytvárali návrhy riešení pomenovaných výziev v týchto
oblastiach a zostavili k nim jednoduchý plán akčných krokov, ktoré sú
potrebné preto, aby sa mohli zrealizovať. Po ukončení podujatia prezentovali svoje nápady zástupcom samosprávy mesta Trstená, zástupcom
ZMOHO a pracovníkom s mládežou. Zároveň prezentovali svoje nápady
aj na inšpiratívnej konferencii K.R.O.K., kde mala verejnosť možnosť o nich
hlasovať cez online aplikáciu sli.do.
Výstupy z tohto podujatia slúžili ako základ pre tvorbu strategického plánu
mesta Trstená. Expertné skupiny na základe všetkých podkladov vytvorili
strategicky plán, ktorý obsahuje strategické a operatívne ciele na obdobie
troch rokov, vrátane rozdelenia zodpovednosti medzi jednotlivých zapojených aktérov (samospráva, organizácie, neformálne skupiny mladých) a
návrh ﬁnančného krytia pre jednotlivé ciele. Plán sme doplnili o výstupy z
podujatia Trstená budúcnosti ako aj o najúspešnejšie nápady z komunikačného webu.
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MAPOVANIE POTRIEB V POPRADE

Správu o mládeži mesta Poprad sme vytvorili v rámci projektu „Povedz to“, ktorý
vychádzal z potreby zmapovať aktuálnu situáciu mladých ľudí v Poprade.
Správa o živote mládeže v Poprade
obsahuje výsledky výskumu, ktorý sme
realizovali medzi mladými ľuďmi ako aj
medzi
pracovníkmi
s
mládežou,
samosprávou a zamestnávateľmi. Výskum
pomenúva aj najväčšie problémy a výzvy,
ktorým mladí ľudia čelia, analýzu ako na
problémy reagujú, ale i materiály vytvorené na miestnej, regionálnej, národnej a
medzinárodnej úrovni.

Pre naplnenie tohto zámeru sme vytvorili
online dotazníky premladých, zrealizovali
sieťovacie stretnutie pre všetkých aktérov,
individuálne interview so samosprávou a
zamestnávateľmi, fokusové skupiny a
spoločné stretnutie všetkých aktérov pre
prezentáciu vysledkov a formuláciu
návrhov riešení.
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SPONZORI A PARTNERI
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FINANČNÁ SPRÁVA
POROVNANIE S ROKOM 2017
AKTÍVA
Neobežný majetok
Obežný majetok
Časové rozlíšenie
SPOLU
PASÍVA
Vlastné zdroje
Cudzie zdroje
Časové rozlíšenie
SPOLU

SUMA V EUR
28 916,35
467 349,16
36 410,55
532 676,06
SUMA V EUR
60 185,64
52 403,95
420 086,47
532 676,06

viac o 174 664,21€

viac o 174 664,21€

VÝNOSY
Tržby
Ostatné výnosy
Príspevky od iných
organizácií
Príspevky od fyzických
osôb
Prijaté dary
Dotácie
SPOLU

SUMA V EUR
85 423,45
973,49
222 425,94
71 796,11
6 938,42
163 393,92
550 951,33

viac o 52 418,13€

VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA
PRED ZDANENÍM
36 515,69
Daň z príjmov
4 246,71
VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA
PO ZDANENÍ
32 268,98

viac o 27 551,28€

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
NÁKLADY
Spotreba materiálu
Spotreba energie
Cestovné
Ostatné služby
Mzdové náklady
Dane a poplatky
Dary
Osobitné náklady
Iné ostatné náklady
Odpisy
Poskytnuté príspevky iným
účtovným jednotkám
SPOLU

SUMA V EUR
66 610,97
10 160,43
1 373,85
155 470,26
129 078,67
1 003,30
4 050,00
83 618,44
2 308,21
5 616,25
6 566,00
465 856,38

menej o 32 676,82€
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Silou Evanjelia môžeme naozaj meniť / meníme svet.
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