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Mili priatelia,
s radosťou a plní vďaky vám chceme touto výročnou správou 

predstaviť, ako sa nám spolu s vami darilo uplynulý rok 2016 

napĺňať našu víziu „Žiť naplno v plnosti“.

Jubilejný piaty rok založenia V.I.A.C. – Inštitútu pre podporu  

a rozvoj mládeže charakterizuje slovo premena. Nie iba zmena,  

ale premena. Premena je pozitívna zmena. Nie nové, ale lepšie, 

hlbšie, plnšie... jednoducho V.I.A.C. Ukončenie vonkajšej „premeny“ 

priestorov v Trstenej vymenilo moje ranné vstávanie pri húkačkách 

hasičských áut idúcich uhasiť požiar nášho Oravského centra 

mládeže na Ústie. Požiar ničil nielen strechu, izby, resp. budovu 

OCM, ale predovšetkým naše plány, predstavy a vízie.  

Ostali sme stratení, plní pochybností. Až do momentu,  

keď sa Boh priznal k svojmu dielu aj skrze vás, vašu pomoc 

a duchovnú, materiálnu, �nančnú, či dobrovoľnícku podporu. 

Všetko, čo bolo „zničené“ sa začalo premieňať.  

Táto skúsenosť nás utvrdila v tom, že poslanie a vízia V.I.A.C.  

je víziou stoviek ľudí na Orave a celom Slovensku.

Čo ďalej? Pokračovať v našej činnosti by bola iba pohodlnosť.  

Na prvý pohľad tragická udalosť nás prinútila hlbšie uveriť  

a naplno žiť pre mladých, robiť V.I.A.C. a ponúknuť Orave  

a Slovensku nový level.

Minulosť je minulosť, ale na nej je postavená súčasnosť a naša 

budúcnosť. Uchovajme si rok 2016 v pamäti, aby bol strop roku 

2017 „podnožkou“ roku 2018.  

Obsah výročnej správy je dielom stoviek ľudí, ku ktorým patríte aj 

vy. Čítajte, spomínajte, tešte sa a verte mladým.

Dakujeme
v

-
Michal Kuzár, generálny sekretár
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VÍZIA

A v tejto krajine žije GENERÁCIA,  
 ktorá MYSLÍ viac ako len na seba samých,  

CHCE viac ako len úspech svojich osobných plánov a úmyslov, 
 HĽADÁ viac ako len šťastie, čo možno zakúšať,  

ŽIJE viac ako len vecami, ktorých sa možno dotýkať.

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

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

A nechceme kvôli tomu odchádzať zo Slovenska.  
A sme ochotní prispieť k tomu, aby sa Slovensko stalo takou krajinou.

A aby sa ňou stávala už dnes…
ZAČÍNAME NA ORAVE, ALE IDEME AJ ĎALEJ…

Chceme žiť v krajine, kde vzťahy nie sú závislé na značke auta a výške  
bankového konta, či adrese trvalého bydliska, ale na vzájomnej úcte  

a sú postavené na pravde. Viera nie je len prázdnou tradíciou, ale atraktívnym  
a nevyčerpateľným prameňom inšpirácie, nádeje a životnej odvahy.  

Vízie budúcnosti nie sú naivnými snami, ani výsledkami rastúcej samoľúbosti  
či komfortnosti, ale pozvaním odhaľovať a tvoriť. Individualita nie je  

sebectvom a dôvodom k porovnávaniu sa, ale je originalitou,  
ktorá prináša vzájomné obohatenie.

Autority hľadajú spoločné dobro a nie svoje osobné výhody. Svoju moc 
nezískavajú zastrašovaním či prázdnymi sľubmi, ale svojím charakterom. 

Angažovanosť v prospech spoločného dobra je normálnou súčasťou života  
každého človeka už od detstva a nie len vyplnením voľného času alebo  

hobby materiálne (existenčne) zabezpečeného človeka.
Cena ľudského života je nevyčísliteľná a nemeria sa ani výkonom, ani peniazmi,

 ani krásou, ani žiadnym iným kritériom.  
Cesta k šťastiu je cestou hodnôt, 

 morálnych a etických princípov, ktoré je človek  
povolaný odhaľovať a zachovávať  

a nie de�novať a upravovať. Cieľ ľudského života,  
ktorému právom patrí prívlastok de�nitívny,  

siaha oveľa ďalej, ako je koniec počítania  
prežitých rokov.

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.

POSLANIE

Pomáhame  
pri hladani  
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.

Prinásame pozitivnu 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.
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MORE DOVERY SPONZORI A PARTNERI

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR
IUVENTA - SLOVENSKÝ INŠTITÚT MLÁDEŽE

ZDRUŽENIE KRESŤANSKÝCH SPOLOČENSTIEV MLÁDEŽE  
ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ HORNEJ ORAVY

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, BISKUPSTVO SPIŠSKÉ PODHRADIE
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ TRSTENÁ

KOMISIA PRE MLÁDEŽ V SPIŠKEJ DIECÉZE
ZŠ S MŠ RUDOLFA DILONGA V TRSTENEJ

PANASONIC
GARBIAR STAVEBNINY

CUT-E
GODZONE

MAVIO MEDIA
NADÁCIA SPP

MESTO TRSTENÁ
VÚC ŽILINA

LKT TRSTENÁ

SPONZORI A PARTNERI

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR

FINANČNÁ SPRÁVA

FINANČNÁ SPRÁVA

Súvaha

AKTÍVA Suma v EUR

Neobežný majetok 20 853,94 €

Obežný majetok 170 668,57 €

Časové rozlíšenie 6 354,53 €

SPOLU 197 877,04 €

PASÍVA Suma v EUR

Vlastné zdroje 23 071,34 €

Cudzie zdroje   23 893,69  €

Časové rozlíšenie 150 912,01 €

SPOLU 197 877,04 €

NÁKLADY Suma v EUR

Spotreba materiálu 51 414,03 €

Spotreba energie 10 042,68 €

Cestovné 17 081,71 € 

Ostatné služby 160 871,01 €

Mzdové náklady 68 245,84 €

Dane a poplatky 1 320,33 €

Iné ostatné náklady 11 934,25 €

Odpisy 9 196,50 €

SPOLU 330 106,35 €

VÝNOSY Suma v EUR

Tržby 44 404,62 €

Ostatné výnosy 8 275,26 €

Príspevky od iných organizácií 167 595,76 €

Príspevky od fyzických osôb 37 452,39 €

Príspevky z podielu
zaplatenej dane

15 225,76 €

Prijaté dary 1 458,07 €

Dotácie 62 206,48 €

SPOLU 336 618,34 €

Výsledok hospodárenia 
pred zdanením

6 511,99 €

Daň z príjmov 702,60 €

Výsledok hospodárenia
po zdanení

5 809,39 €
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ROK 2016

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

Ústie nad Priehradou 41, Trstená 028 01

Výkaz ziskov a strát

telefón: 0948 849 922 mail: o�ce@ozviac.sk web: www.ozviac.sk

Je to generácia, ktorá reálne mení atmosféru regiónu, kde žije, i celého Slovenska.Je to generácia, ktorá reálne mení atmosféru regiónu, kde žije, i celého Slovenska.

“Som velmi rada, ze práve nase mesto 
Trstená má nieco viac ako iné mestá, 
pretoze tu uz 5 rokov funguje V.I.A.C. 

Prajem im, aby sa ich aktivity  
dotkli zivota co najviac mladych ludi, aby 
zapálili v ich srdci novy ohen a dodali im 

chut a inspiráciu menit svet  
k lepsiemu. Nech ich snahu a sluzbu 
sprevádza pozehnanie a ochrana 

patrónky násho mesta Panny Márie.“  

PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková,  primátorka mesta Trstená
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“Obcian
ske zdruzenie V.I.A.C. 

robi na 

Orave velmi potrebnú prácu. Ro
bi ju 

ale hlavne profesioná
lne, zmysluplne 

a koncepcne. Práca s
 mladymi je pre 

región Oravy klúcová,
 ak sa má  

v budúcnosti posunút 
dopredu. Som  

rád ze V.I.A.C. sa nebo
ji na Oravu  

priniest aj nové témy a inovativne 

formy práce s mladymi ludmi.“

 Jakub Ptacin
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Najvyssi level pre kazdého!
vv v

Dôveruj, ale preveruj !

- -

“S V.I.A.C
. rád spolupracujem, pretoze 

im naozaj zálezi na rozvoji 
mladych 

ludi, sú citlivi voci ich potre
bám  

a snazia sa rozvijat a rob
it veci 

lepsie. Preto, ked im s niecim viem 

pomôct a pozvú ma, rád pridem.“ 

Tomás Pesek
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ČLENSTVO

Miestne centrum

“Tento projekt mi priniesol  
do zivota nielen skúsenosti,  

ale aj priatelstvá  
na medzinárodnej úrovni.  

Vdaka nemu som spoznal kultúru  
Estónska, Polska a Ceska  

a tiez poskytol vela cennych  
informácii k práci s mládezou :) “.
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Martin, projekt More than me

ROK 2016  

22.1.2016
 ochod európskeho 

dobrovoľníka Jozsefa 
(Rumunsko)

1.2.2016 
 K.R.O.K.  

 Inšpiratívna 
 konferencia

8.-14.2.2016
Národný týždeň  

manžestva

19.2.2016  
 odchod európskej 

dobrovoľníčky  
Veroniky  

(Nemecko)

15.3.2016 
 príchod európskej  
dobrovoľníčky Rity

(Portugalsko)

27.4.2016 
odchod európskeho dobrovoľníka Alejandra (Španielsko)

1.5.2016 
narodenie Zacheja (syn Martiny  

a Dominika Maďara)

12.5.2016
 narodenie Daniela (syn Michala Kuzára a Majky)

 17.6.2016 
 V.I.A.C. oslavuje  

5. narodeniny

17.6.2016
 Vznik Žilinského 

dobrovoľníckeho centra

20.-31.7.2016 
 Svetové dni mládeže v Krakowe

25.6.2016 
1. Adrenalin race 

1.8.2016 
 nástup Veroniky Tarajovej  

do V.I.A.C.
6.8.2016 

 príchod európskeho dobrovoľníka 
Sandrikasa (Litva)

31.8.2016  
odchod európskej 

 dobrovoľníčky   
Any (Portugalsko)

 ROk 2016

14.8.2016  
koniec dobrovoľníckej služby Petra Šarišského

31.7.2016  
koniec dobrovoľníckej  

služby Daniela Kalla

jún 2016  
začiatok opráv fasády 

 budovy  V.I.A.C 

December 2016 
odchod Táni Petrovičovej zo ŽDC

 ROk 2017

24.10.2016  
požiar Oravského centra mládeže

3.11.2016 
príchod európskeho dobrovoľníka Pedra 

(Portugalsko)

12.11.2016 
1. Komunitné trhy

18.-20.11.2016 
Gospel Workshop Trstená 7.12.2016 

 oceňovanie dobrovoľníkov 
Žilinského kraja “Srdce na dlani”

27.12.2016 
Vianočný ples

30.11.2016  
Odchod Martiny Štrbovej

22.12.2016  
koniec dobrovoľníckej  
služby Kláry Kukucovej

6.11.2016
narodil sa Šimonko (syn Veroniky   

a Tomáša Záškvaru)

19.9.2016 
príchod európskeho 

dobrovoľníka Jevgenijsa 
(Lotyšsko)

15.10.2016  
svadba Amálky (Aleny Hrivnákovej  

a Ľubomíra Harineka)

2. 9.  2016  
narodneie

Lukáša (syn Janky  
a Antona Michalicu)

1.9.2016  
 Návrat Ľubky Matušákovej   

do V.I.A.C. 1.9.2016 
Zriadenie  Komunitného centra  

SINAJ, nástup Majky Kašovej a Lenky 
Šaradinovej do komunitného centra

 15.12.2016
Dary na opravu OCM 2.0 

prekročili hranicu 100 000€

 7.5.2016 
Valné zhromaždenie  

a noví ľudia vo vedení

14.9.2016  
otvorenie SINAJ City Hub  

a požehanie 
zrekonštruovaných 

 priestorov

18.-23.7.2016
Tábor ORIGINAL

 V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládže ako občianske  
združenie vzniklo zaregistrovaním stanov v registri  

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 17. júna 2011.

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

PREDSEDA ZDRUŽENIA:  

Mgr. Branislav Kožuch

GENERÁLNY SEKRETÁR:  

Ing. Martina Maďarová (do 7.5.2016)

Bc. Michal Kuzár (od 8.5.2016)

KONTROLNÁ KOMISIA:  

Mgr. Mária Drndášová (do 7.5.2016)

Mgr. Martina Štrbová (od 8.5.2016) 

PREDSTAVENSTVO:  

Mgr. Branislav Kožuch 

Ing. Martina Maďarová (do 7.5.2016) 

Bc. Marek Šubjak (do 7.5.2016) 

Ján Jurina (do 7.5.2016)

Martin Hoblík (do 7.5.2016)

PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková (od 8.5.2016)

Mgr. Helena Zadžorová (od 8.5.2016)

Bc. Michal Kuzár (od 8.5.2016)

Predseda a generálny sekretár sú podľa stanov  

združenia štatutárnym orgánom združenia.

ORGÁNY ZDRUŽENIA

SÚČASTI V.I.A.C. - INŠTITÚT PRE PODPORU A ROZVOJ MLÁDŽE:
SINAJ City Hub

Žilinské dobrovoľnícke centrum
Komunitné centrum Sinaj

AAPO - centrum neformálneho a zážitkového vzdelávania
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VIAC sa v angličtine povie MORE, pre nás táto slovná  
hračka symbolizuje jednak rodinu, komunitu, vlastný  

svet a to, že nám môžu mladí, ale aj verejnosť bezbreho veriť.

Mladým ľuďom pomáhame sa zorientovať v MORI ŽIVOTA  
a keď potrebujú, tak im hodíme záchranné koleso.  

A najmä ich nenecháme utopiť sa.

dôveruj

 ˇ

Verita - Vierohodnosť. 
Hľadáme to, čo je viac 

 ako len na chvíľu.

Ispirazione - Inšpirácia.
Tvoríme to, čo je viac 

 ako je bežné. 

Adrenaline - Angažovanosť.
 Chceme to, čo je viac 

 ako jednoduché. 

Comunita - Celistvosť.  
Žijeme to, čo je viac 

 ako len moje.

v



 

 CENA VOJVODU Z EDINBUFGU

Tím vedúcich a mentorov  

momentálne pomáha 12 mladým 

zapojeným v programe DofE.

Títo mladí majú za sebou 150 hodín 

športovej aktivity, 170 hodín  

rozvíjania svojho talentu a 200  

hodín dobrovoľníckej činnosti. 

DofE

,,DofE ma naucilo stanovit si ciele,  
ktoré nie je lahké dosiahnut.“ Jana

 RICHARD VAŠEČKA   „MILOVAŤ A CTIŤ“ / 2.12.2016V prvý decembrový večer sa v rámci  adventného turné: “A nikdy ťa  neopustím”, konala prednáška Richarda Vašečku v priestoroch City Hub Sinaj  v Trstenej. Richard Vašečka viac ako 60 poslucháčom priblížil to, čo nadobudol a sám zakúsil v manželstve. Rozprával o tom, ako uskutočňovať manželský sľub celý život. „My sa už nemáme radi!” – povedia manželia. Naopak, vy sa ešte 
nemáte radi!  

“Sme pozvani do nového levelu  nasich vztahov“ zdôraznil Richard  Vasecka manzelskym párom.

KOMUNITNÉ TRHY / 12.11.2016
V zasnežené dopoludnie 12. novembra 2016 prevládala  

na Námestí M.R.Štefánika v Trstenej pravá jarmočná  
atmosféra. Okrem tradičného „martinského jarmoka“  
sa konali Komunitné trhy, ktoré V.I.A.C. – Inštitút pre 

podporu a rozvoj mládeže v spolupráci s mestom Trstená 
aj vďaka podpore Nadácie VÚB prvýkrát zorganizovalo. 
Cieľom bolo podporiť poctivé úsilie lokálnych výrobcov  

a zviditeľniť šikovných ľudí vyrábajúcich originálne, 
jedinečné, kvalitné a doma ručne vyrobené výrobky.  
19 ochotní predajcovia z blízkeho okolia aj napriek  
mrznúcemu počasiu s radosťou a úsmevom na tvári 
predávali svoje výrobky a prezentovali svoju prácu. 
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V spolupráci s �rmou GARBIAR Stavebniny sme pred  

Vianocami realizovali 1. ročník grantového programu  

Viac pre rodinu, v rámci ktorého sme medzi 26 oravských  

rodín, ktoré sa nachádzali v hmotnej, alebo sociálnej núdzi  

prerozdelili celkovo 5560 Eur. Avšak neostali sme len pri  

peňažnej pomoci a s rodinami, ktoré to potrebujú, ďalej  

spolupracujeme. V rámci sociálnych služieb nášho Komunitného 

centra Sinaj sme niektorým rodinám poskytli ďalšiu hmotnú  

a potravinovú pomoc, iné priamo navštevujeme,  

poskytujeme základné sociálne poradenstvo,  

či sprevádzanie pri kontaktoch s úradmi. 

VIAC PRE RODINU

ŠANCA MLADÝM
ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM PRE  

MLADÝCH ĽUDÍ Z ORAVY

GRANTOVÝ PROGRAM PRE RODINY 
Z ORAVY V ŤAŽKEJ  SITUÁCII

Štipendijný program s názvom „Šanca mladým“  

slúži na podporu a rozvoj mladých ľudí z Oravy, vo veku  

14-30 rokov, ktorým chýbajú  sociálne a ekonomické  

podmienky na rozvoj vzdelania, talentu, alebo  

iných schopností, ktoré v sebe majú.Vďaka tomu 

 môže aj tento rok 6 mladých ľudí, ktorým sme  

poskytli celkovo 1080 Eur ľahšie realizovať svoje 

sny. Rozvíjajú svoj talent v oblasti hudby, športu  

a cudzích jazykov. V tomto rozvoji ich  

sprevádzajú mentori, ktorých hlavnou 

úlohou je pomáhať im nachádzať vhodné 

 spôsoby, ako svoj cieľ dosiahnuť,  

a prekonávať prekážky, ktoré sa na ceste 

 za cieľom vždy objavia.

„Najviac ma prekvapila vysoká e
stetická úroven  

vyrobkov, ktoré preda
jcovia ponúkali. Ludia 

si tak  

mohli nakúpit naozaj p
ekné, kvalitné  

a originálne darceky.“
  

predajkyna na Komunitnych trhoch

BIRMOVANECKÉ OBNOVY
Za rok 2016 sme mali 6 duchovných 
obnov pre birmovancov z Tvrdošína, 
Trstenej a Nižnej. Spolu sa na týchto 

obnovách zúčastnilo 230 
birmovancov a 40 animátorov. 

NOVÁ EVANJELIZÁCIA

MILOSRDNÝ 
V roku 2016 sme sa opäť, každú poslednú nedeľu  

v mesiaci stretli na spoločných modlitbách za Oravu.  
Na Milosrdného Boha chodia volať ľudia z celej Oravy, 

ale aj z okolia Ružomberku. Pravidelne sa tohto 
večeru zúčastní 200 ľudí. Za minulý rok sa  

vystriedalo 12 zborov z Tvrdošína, Námestova,  
Zákamenného, Habovky,... ,,Na Milosrdnom zvolávame Bozie pozehnanie, ktoré premiena nase rodiny“ Jana

,,Pocas vecerov Milosrdny som uveril v Boha a naucil 
sa, ze môzem mat s nim vztah.“ Peter

CHVÁLY 
Za rok 2016 sme mali 6 krát mod-
litbu chvál, na ktorej sa schádzajú 
ľudia z celého regiónu Oravy, aby 
sme sa spolu modlili a rástli vo ch-

vále. Za minulý  rok sa nás takto 
zišlo viac ako 700. 

,,Je to velmi pozehnané dielo  a Boh nás volá do jednoty  v modlitbe.“  Stano

,,Vdaka duc
hovnej 

obnove som
 ziskal 

úplne novy 
pohlad  

na Boha a 
velmi sa 

prehlbil nás
 vztah. “ 

Jakub

V nedeľu Krista Kráľa v Dome kultúry v Trstenej stál 
na pódiu unikátny 60-členný spevácky zbor pod  

 4. ROČNÍK GOSPELWORKSHOP  
18.-20.11.2016

Úcastnik James zhodnotil Gospelworkshop tymito slovami:  
„Absolutely fantastic weekend with amazing people.“ /  
Absolútne fantasticky vikend s úzasnymi ludmi - prekl./ 

vedením britského lektora Colina Williamsa, plného energie, charizmy,  dobrej  
nálady a humoru. Speváci spievali, tlieskali, tancovali, chválili Boha prostredníctvom 
8 gospelových piesní.  Boh sa dotýkal sŕdc, čo cítilo aj približne 500 ľudí, v kultúrnom 

dome vládla výborná atmosféra a k nebu sa niesli chvály Kristovi Kráľovi. Galakon-
certu predchádzal trojdňový Gospelworkshop, počas ktorého lektor Colin vytrvalo 

nacvičoval s účastníkmi gospelové piesne. 4. ročník úspešného Gospelworkshopu bol 
skutočne výnimočný aj vďaka rozmanitosti prihlásených účastníkov zo zahraničia  

(z Českej republiky, Lotyšska, Mexika a Anglicka) a skvelého lektora Colina Williamsa. 
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CENTRUM NEFORMÁLNEHO 
A ZÁŽITKOVÉHO VZDELÁVANIA

Počas roka sme nadviazali spoluprácu so základnými školami z celého Slovenska, 
pre ktoré sme pripravili a zrealizovali niekoľko preventívnych zážitkových  

programov. Realizovali sme 4 programy pre Školy v prírode pre žiakov  
1.-4. ročníka základných škôl. Počas letných prázdnin sme aj tohto roku pripravili 

pre mladých od 13 do 17 rokov letný tábor Originál a 3 prímestské tábory  
pre deti a mladých ľudí z oravských obcí. 

Rok 2016 je zároveň pre AAPO spojený s odštartovaním dvoch nových aktivít, 
ktoré chceme organizovať každoročne - Challenge spoločenstiev a Adrenalin 

Race. Challenge spoločenstiev je 4-kolová súťaž pre neformálne skupiny mladých 
ľudí z Oravy, Liptova a Spiša, kde v každom kole mali mladí splniť zadanú výzvu. 

Tá mala preveriť ich tímovosť, kreativitu, ale aj ukázať to, ako v spoločenstve vedia 
využívať talenty a nadanie jednotlivých členov.    

         Adrenalin Race je prekážkový 
 beh dlhý 5 km s 15 prekážkami  

okolo Oravskej priehrady.  
Je určený pre 4-členné tímy a nejde  

v ňom len o silu, ale ešte viac  
LEKTOR NEFORMÁLNEHO  

VZDELÁVANIA V PRÁCI S MLÁDEŽOU

Získali sme akreditáciu „Lektor neformálneho 

vzdelávania v práci s mládežou“, vďaka ktorej 

môžeme vzdelávať mládežníckych vedúcich  

a pracovníkov s mládežou, ako lektorov  

neformálneho vzdelávania v práci s mládežou. 

Chceme tak prispieť k tomu, aby ich práca bola 

kvalitná, aby pri nej dosahovali maximálne 

výsledky a tiež ponúknuť alternatívu v oblasti 

vzdelávania lektorov.

o vytrvalosť, ochotu spolupracovať a bojovnosť  
pre dosiahnutie cieľa. V prvom ročníku sa  
do neho zapojilo viac ako 50 účastníkov.

ORAVSKÉ CENTRUM MLÁDEŽE

V roku 2016 boli opäť priestory a služby Oravského centra mládeže využité 
 na “100%” . V centre sa uskutočnilo približne 57 akcií a ubytovaných v ňom 
bolo približne 1500 ľudí nielen zo Slovenska. Centrum nie je iba ubytovacie  
zariadenie, slúži na podporu práce s deťmi a mládežou. Pracovný tím, ktorý 

sa stará o prevádzku centra, tvoria zamestnanci nášho združenia spolu 
s dobrovoľníkmi. Bez nich by nielen priestory centra zostali prázdne, ale 

aj hostia, ktorí k nám počas roka prichádzali, by nemali pripravené kvalitné 
služby, ako ich zažili počas svojho pobytu u nás. Súčasťou centra je aj lanové 

centrum, ktoré nie je len adrenalínovým zážitkom, ale aj priestorom  
na prekonávanie seba samého a svojich limitov. Žiaľ, prevádzka Oravského  

centra mládže musela byť z dôvodu požiaru pozastavená.

ORAVSKÉ CENTRUM
MLÁDEŽE

OCM POŽIAR
24.10.2016 bol a zostane 

pre Oravské centrum 
mládeže ťažký deň. Bol to 
deň, v ktorom šlo o jeho 

budúcnosť. V skorých ran-
ných hodinách nás zobudilo 

rinčanie skla. Ten pohľad, 
keď sme vyšli pred centrum 

a zo strechy videli šľahať 
plamene, zostane  

v pamäti veľmi dlho. Správa 
o požiari sa rozšírila tak 

rýchlo ako plamene, ktoré 
pohltili veľkú časť strechy, 
podkrovia a ubytovacích 

priestorov.

 Oheň sa začal šíriť tesne pod strechou a bral 
so sebou všetko, čo mu stálo v ceste. Pri hasení 
pomáhal, kto vedel a ako mohol. Šikovná práca 

dobrovoľníkov, ľudí z okolia a hasičov skrotila oheň 
a plamene dostali pod kontrolu. 

Žiaľ, čo nezničil oheň, zničila voda, ktorá poškodila 
aj priestory, nezasiahnuté požiarom. Pohľad na 

zhorené centrum bol ťažký, no napriek náročnosti 
tých chvíľ sme vedeli, že oheň nemal posledné 

slovo a my urobíme, čo vieme a môžeme, aby sme 
centrum obnovili. Začal boj o Oravské centrum 

mládeže 2.0... Nikomu sa pri požiari nič nestalo a 
centrum utrpelo “iba” materiálne škody. Škody boli 

predbežne vyčíslené na 130 000€. No Otec pomáhal. 
Len v priebehu prvých 5 dní sa nám podarilo vďaka 

darom ľudí vyzbierať cez 20 000 €.  

A my sme spoločne s ľuďmi z celého Slovenska začali budovať nové centrum - 
dôverujúc prisľúbeniu, že nás Nebeský otec nenechá  zahynúť.... verili sme a veríme  

a dúfame… V priebehu niekoľkých dní po požiari bolo centrum pripravené na “ 
prezimovnaie”, aby sme mohli v roku 2017 mohli začať opravovať, stavať. Lebo  

staré odumrelo, aby mohlo vyrásť nové. 

Udalosť požiara nám zároveň ukázala, 
koľko ľudí ticho a nenápadne pod-
poruje službu centra, koľko ľudí z 
celého Slovenska vníma celú našu 

službu mladým za dôležitú. A bolo to 
veľkým povzbudením. Bolo to silnou 

pozitívnou skúsenosťou. Ďakujeme za 
všetko, čo ste pre centrum a pre nás 

urobili a robíte.

ORAVSKÉ CENTRUM MLÁDEŽE 2.0

KOMUNITNÉ CENTRUM SINAJ

V septembri V.I.A.C. – inštitút pre podporu a rozvoj mládeže spustilo prevádzku  
Komunitného centra Sinaj. Svojou činnosťou a aktivitami chce KC prispieť k tomu,  
aby sa v Trstenej a jej okolí vytvorila silná komunita miestnych obyvateľov, ktorí  
si budú navzájom pomáhať v ťažkých životných situáciách a podporovať sa pri  

zdolávaní životných prekážok. 

Náplňou Komunitného centra Sinaj je aj  
organizovanie rôznych aktivít  

na upevňovanie vzťahov a vzájomné 
posilňovanie a prepájanie komunity:

• peventívne aktivity  
• voľnočasové aktivity a záujmové krúžky 

• pomoc pri príprave na školské vyučovanie 

 Cinnost KC Sinaj

V rámci individuálneho  
poradenstva Komunitné  
centrum Sinaj ponúka: 
• sociálne poradenstvo
• kariérne poradenstvo 

• pomoc pri písaní rôznych  
písomností

PRAVIDELNÉ AKTIVITY

Klub rodičov s deťmi  - každý pondelok a stredu

Príprava na školskú dochádzku – každý deň okrem štvrtku

Aktívne dopoludnie so seniormi -  každý štvrtok

Naučím Ťa háčkovať – každý utorok

Filmový klub pre deti a mládež – každý piatok

Tvorivé popoludnie pre deti a mládež – každý štvrtok

NEPRAVIDELNÉ AKCIE, WORKSHOPY A BESEDY

„Chráň svoje dieťa“  –  o nástrahách a škodlivosti 

nekontrolovateľného prístupu k internetu pre rodičov žiakov ZŠ.

„Nie sme bezmocní“ – využívanie sociálneho aspektu vo verejnom  

obstarávaní, pri pomoci sociálne slabším spoluobčanom. 

Vianočný workshop – výroba vianočných ozdôb a dekorácií,  

diskusia na tému vianočné zvyky a tradície. 

v ,

KOMUNITNÉ CENTRUM V ČÍSLACH: 
Od septembra 2016 do decembra 2016 Komunitné centrum  

eviduje 200 klientov. Mesačne sa aktivít organizovaných 
 KC Sinaj zúčastní okolo 130 klientov.  Za uvedené obdobie sa 
uskutočnilo 173 pravidelných skupinových aktivít, na ktorých  

sa zúčastnilo 296 klientov a 4 nepravidelné  
komunitné aktivity s účasťou 192 osôb.

KC Sinaj funguje v rámci Národného 
 projektu - Podpora vybraných 

 sociálnych služieb krízovej  
intervencie na komunitnej úrovni, 

vďaka podpore z Európskeho  
sociálneho fondu  a Európskeho 

fondu regionálneho rozvoja. 

v

“Komunitné centrum Sinaj je miesto, kde sa ludia vzájomne prepájajú a pomoc nielen prijimajú  ale aj dávajú.“

-

-

VIANOČNÝ WORKSHOP
V rámci svojich aktivít zorganizovalo Komunitné 

 centrum Sinaj 8.12.2016 komunitnú aktivitu 
 Vianočný workshop. Jeho návštevníci ( prišlo

 ich okolo 30) si počas troch hodín mali možnosť 
 vyrobiť úžasné tradičné aj moderné  vianočné 

dekorácie z prírodných materiálov. Na návš- 
tevníkov okrem tvorivosti, kreativity a originál-

nosti čakala v priestoroch SINAJ City Hub aj 
vianočná atmosféra a dobrá nálada podnietená 
vianočnými koledami a malým občerstvením. 

KOMUNITNÉ
CENTRUM

CENTRUM MEDZINÁRODNEJ MOBILITY/ 
MEDZINÁRODNÁ MOBILITA

Táto oblasť zahŕňa Európsku dobrovoľnícku službu, mládežnícke výmeny, medzi- 
národné školiace kurzy, ktoré v rámci programu Erasmus+ poskytujú mladým ľuďom 
a pracovníkom s mládežou množstvo príležitostí na rozvíjanie sa a získavanie nových 
kompetencií (zručností, vedomostí, postojov), spoznávanie iných kultúr, vytváranie 
medzinárodných priateľstiev, sieťovanie a vytváranie nových silných partnerstiev, 

zdieľanie skúseností,..

V r. 2016 sme v rámci Európskej dobrovoľníckej 
služby mali vyslaných do rôznych krajín  

5 dobrovoľníkov - Arménsko (1), Nemecko (1), 
 Česko (2), Macedónsko (1). V Macedónsku 

dobrovoľník pomáhal v mládežníckom klube 
 a venoval sa mládeži pri rôznych aktivitách, taktiež 

pomáhal na malej biofarme. Dobrovoľníčky  
v Česku pôsobia v diecéznom pastoračnom centre 

a pomáhajú pri zabezpečení chodu centra  
a starostlivosti o návštevníkov. Dobrovoľník  

v Arménsku pôsobí na Brusovovej univerzite 

V roku 2016 sme v našej organizácií privítali a hosťovali 

7 dobrovoľníkov (Portugalsko, Litva, Lotyšsko, Nemecko, 

Španielsko). Dobrovoľníci u nás sa venovali a venujú rôz-

nym aktivitám – gra�cká tvorba, propagácia, prezentácia 

EDS na školách a akciách, pomoc okolo a v Oravskom  

centre mládeže, �lmové večery, medzinárodné večery, 

výučba angličtiny, portugalčiny, asistovanie učiteľkám 

pri aktivitách v škôlkach a školách,  pomoc pri príprave 

rôznych veľkých akcií, eventov, táborov, škôl v prírode, ...

Veronika, Nemecko: marec 2015 – február 2016,  

Alejandro, Španielsko, Apríl 2015 – apríl 2016,  

Ana, Portugalsko: September 2015 – august 2016, 

 Jozef, Rumunsko: september 2015 – január 2016, 

 Rita, Portugalsko: marec 2016 – august 2016 

Svoju EDS začali v r. 2016: 

 Sandrikas, Litva: august 2016 – júl 2017, Jevgenijs, 

Lotyšsko: september 2016 – august 2017, 

 Pedro, Portugalsko: november 2016 – október 2017

jazykov v Yerevane a pracuje hlavne so študentami – či už rôzne jazykové hodiny, aktivity, kluby. 
Dobrovoľníčka v Nemecku pracovala vo voľnočasovom mládežníckom centre, kde sa okrem  

iného snažili aktivitami, ktoré organizovali spríjemniť deťom a mladým voľný čas po škole  
a najmä prázdniny. Skupinu 30 dobrovoľníkov sme vyslali na krátkodobú Európsku 

dobrovoľnícku službu na Svetové dni mládeže do Krakova, Poľsko, kde dobrovoľníci pomáhali  
pri organizácií, zabezpečení hladkého priebehu Svetových dní a starostlivosti o pútnikov.

Na medzinárodných školiacich kurzoch, mládežníckych výmenách a prípravných návštevách  
sa v 5 nielen európskych krajinách, konkrétne v Holandsku, Estónsku, Poľsku, Macedónsku  

a Arménsku, dohromady vystriedalo 175 (nielen) mladých ľudí.

Hra život  
Projekt sa skladal zo školiaceho kurzu, ktorý sa uskutočnil v Českej republike a mládežníckej výmeny, ktorá sa konala v Ružomberku na Slovensku. Školenie pre mládežníckych vedúcich bolo zamerané  na metódy rozvoja kľúčových kompetencií mladých ľudí prostredníctvom hier, výmena bola zameraná  na tradičné hry a vzbudzovanie záujmu o hry. 

More than me
Projekt sa skladal z troch častí – školiaci kurz pre 

mládežníckych vedúcich, ktorý sa uskutočnil v Tartu,  

Estónsko, mládežníckej výmeny, ktorá sa konala  

vo Varšave, Poľsko a záverečný školiaci kurz 

uskutočnený v Malatínach na Slovensku. Cieľom 

celého projektu bolo reálne zavádzanie systematick-

ého prístupu pracovníkov s mládežou k osobnému  

kompetenčnému rozvoju mladých ľudí. 

Let´s go, Youth! 
Mládežnícka výmena, ktorá sa konala v júli 2016 za účasti mladých 
zo Slovenska, Macedónska a Nemecka v macedónskom mestečku 

Kavadarci. Cieľom projektu bolo vymieňať si metódy 
 a myšlienky o organických farmách v Európe založených  

na koncepte ekologického poľnohospodárstva pre zdravý životný 
štýl, pre zamestnateľnosť alebo podnikanie, motivovať mladých 

ľudí k takejto forme podnikania a k tomu ako sa dá žiť zdravo. 

 Dobrovolnictvo v Krakove bolo  
zaujimavé v tom, ze som spoznala 
mnozstvo veriacich ludi z rôznych 

národov, precvicila si jazyk, citila sa 
trosku uzitocná (hoci niekedy mi to 
prislo skôr ako dovolenka), prezila som rôzne situácie, kde som sa  

musela vediet vynájst, pochodila som 
takmer cely Krakov, prezila som  niekolko noci s mnozstvom báb  v jednej hale....

-

-

Make a change
 Mládežnícka výmena, ktorá sa konala  

v Amsterdame, Holandsko. Stretli sa tu mladí  

z 5 krajín - Holandska, Poľska, Španielska,  

Rumunska a zo Slovenska. Všetky aktivity výmeny 

sa niesli v téme: “Urob zmenu v sebe a potom 

môžeš meniť svet.”

“Projekt bol pre mna velkym povzbudenim. 
Zdokonalil som si svoje jazykové  

schopnosti a taktiez som mal moznost 
ziskat viac poznatkov o práci  

s mladymi. Bolo pre mna aj velkym  
potesenim spoznat novych ludi  

z rôznych krajin.“
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ŽILINSKÉ DOROVOĽNÍCKE CENTRUM

Žilinské dobrovoľnícke centrum zastrešuje v celom 
žilinskom regióne tému dobrovoľníctva.  

Jeho zriadením sme začali dlhú a náročnú cestu,  
ktorej víziou je “Žilinský kraj s ľudskou tvárou”. 

 Chceme, aby sa dobrovoľníctvo stalo bežnou súčaťou 
životného štýlu (nielen) mladých ľudí. 

Je pre nás potešením, že od začiatku do spolupráce vstúpil  
aj Žilinský samosprávny kraj a my sme vďaka tejto spolupráci moholi 
prvé strentutie s dobrovoľníckymi organizáciami v kraji zorganizovať 

práve na pôde VÚC.  

Za rok 2016 sa do online databázy 
dobrovoľníckych príležitostí prihlásilo  

32 organizácií z celého Žilinského 
kraja, ktoré ponúkajú rôzne možnosti 

dobrovoľníckej služby a viac ako  
80 jednotlivcov, ktorí chcú 
 svoj čas a talent venovať aj 

dobrovoľníckej pomoci. 

V rámci celoslovenského hodnotenia  
kvality práce s dobrovoľníkmi 

 v Žilinskom kraji 14 organizácií získalo 
ocenenie za najvyšší štandrd kvality  

práce s dobrovoľníkmi a 8 za nižší 
 šatndard kvality práce s dobrovoľníkmi.

NA ZÁVER ROKA 2016 SME ZORGANIZOVALI OCEŇOVANIE 
DOBROVOĽNÍKOV SRDCE NA DLANI 2016.

V kategóri  Horiace  srdce - ocenenie pre 
dobrovoľníka  alebo dobrovoľníčku  

do 18 rokov získal  Martin Sládek, študent 
Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste.

V kategóri Zrejúce  srdce - 
ocenenie pre dobrovoľníka  alebo 

dobrovoľníčku od 19-50 rokov 
 získala Kvetka Legerská   

z OZ Lokál z Ružomberka.
Ocenenie  Pevné srdce - ocenenie pre dobrovoľníka  

alebo dobrovoľníčku od 51  rokov získala Mária 
Tamášiovej, 70-ročná programová manažérka  

a členka tanečnej  skupiny  Ruty - Šuty zo Žiliny. Verné  srdce - ocenenie  
za dlhodobý  prínos pri práci  

s dobrovoľníkmi  
a dobrovolľníčkami alebo 

 za dlhodobý rozvoj 
dobrovoľníctva  získala  
Lucia  Parcová  Šalková,  

skautka a vodkyňa  
1O. skautského zboru 

 v Trstenej.

Projektom  so srdcom  
(dobrovoľníka) sa stal projekt 

DARUJ  KNIHU ktorý   
na Liptove spoločne realizovali  
OZ Lokál a Komunitná nadácia  

Liptov.

Firmou, ktorá rná Srdce  pre  dobro je 
�tnes centrum Riecky  Relax&Fitness  

z Kysuckého Nového Mesta.

A špeciálne ocenenie  So srdcom  na  dlani 
získala skupina 8  dobrovoľníkov 

Červeného kríža zo Žiliny.

V ROKU 2016 SME SPOLU UUSKUTOČNILI:  59 ZAUJÍMAVÝCH AKCIÍ,  
8 ŠKOLENÍ A 23 PROJEKTOV  

PODPORENÝCH ROZNYMI DONORMI, 
KTORÉ SME REALIZOVALI.ĎAKUJEME
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Juraj, projekt More than me 
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Mária, SDM Krakov 
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