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Ciele a činnosť OZ (podľa stanov OZ)

• vzdelávanie

• mravná a hodnotová výchova detí, mládeže a dospelých

• podpora a ochrana ohrozených a marginalizovaných

skupín v spoločnosti, pomoc pri ich integrácii do života 

spoločnosti (deti a mládež z málo podnetného prostredia, deti z 

neúplných rodín; menšiny; seniori; nezamestnaní; 

diskriminované deti a ženy; handicapovaní a invalidní občania…)

• podpora zodpovedného prístupu k životu a k životu 

komunity

• podpora zodpovedného prístupu k život.prostrediu

• ochrana ľudských práv

• podpora solidarity a humanity

• podpora znášanlivosti, tolerancie a dobrých 

medziľudských vzťahov



Čo robí OZ Čisté srdce

• Cez projekt BSK voľnočasové sociálno-preventívne 

aktivity pre deti (projekt podporený BSK), čím 

realizujeme povinnosť obce, ktorá jej vyplýva zo 

zákona o sociálno-právnej ochrane detí

• zážitkové podujatia pre deti a verejnosť v obci 

Veľké Leváre

• výlety a exkurzie pre deti, rodičov s deťmi

• vzdelávacie semináre a konferencie

• základné sociálne poradenstvo (v priestoroch Centra)

• MamaKlub (2x do týždňa v priestoroch Centra)

• aktívna účasť na podujatiach obce a občianskych 

združení (vystúpeniami detí, súťažami a hrami pre 

deti...) 



Našimi aktivitami

• vytvárame ponuku voľnočasových aktivít pre 
zmysluplné trávenie voľného času (pre deti a mládež, 
aj pre dospelých)

• realizujeme sociálno-preventívnu činnosť v obci 
v priestoroch Centra, a tým prispievame k 
skvalitňovaniu života veľko-levárskej komunity

• spolupracujeme s aktívnymi občanmi a 
dobrovoľníkmi, orgánmi samosprávy a štátnej 
správy, základnou a materskou školou, Úradom 
BSK, Pedagogickou fakultou UK, rímskokatolíckou a 
evanjelickou cirkvou, občianskymi združeniami a 
záujmovými skupinami v obci aj mimo obce, 
mimovládnymi organizáciami...

• podporujeme a realizujeme komunitné programy

• podporujeme dobrovoľníctvo  a občianske 
aktivity v obci a regióne



Aktivity OZ v roku 2012
• projekt Záujmové a zážitkové aktivity pre deti ako 

prevencia sociálno-patologických javov (výkon opatrení 
sociálno-právnej ochrany detí cez voľnočasové aktivity pre deti v 
Centre; projekt bol podporený Úradom BSK)

• vzdelávacie semináre (pre dobrovoľníkov, animátorov a 
pedagógov pracujúcich s deťmi z málo podnetného prostredia)

• zážitkové podujatia pre deti a verejnosť v obci (detské 
divadelné predstavenie, celodenné výlety, Den dziňí, vodný 
futbal, workshop s vodiacimi psami, dni hier a súťaží...)

• aktívna účasť na podujatiach obce a iných OZ (vystúpenia
detí, hry a súťaže pre deti – Poľovnícky deň, MDD, Deň matiek, 
Levársky advent, Rozsvietenie stromčeka v Habánskom dvore...)

• podujatia pre členov OZ Čisté srdce (posedenie pri vianočnej 
kapustnici, svätojánska grilovačka, vzdelávacie semináre )

• MamaKlub (rozvoj občianskych aktivít v obci, podpora 
príležitosti mamičiek na MD stretávať sa vo voľnom čase, 
podpora rodičovstva a rodiny)

• základné sociálne poradenstvo v Centre (občania 
nezamestnaní, handicapovaní a postihnutí, z málo podnetného 
prostredia)





PROJEKT

Záujmové a zážitkové aktivity pre deti ako 

prevencia sociálno-patologických javov 

(projekt podporený BSK)

• Príprava detí na vyučovanie a doučovanie

(I. a II. stupeň ZŠ)

• Prípravníček (predškoláci z málo podnetného 

prostredia)

• Formačné aktivity

• Tvorivé dielne

• Hudobno-dramatické aktivity

• Športové a súťažné aktivity

• Vzdelávacie semináre

• Zážitkové aktivity a podujatia pre deti



Projektové aktivity v roku 2012
(podrobne je uvedené v projektovej správe)

• opatrenia SPO detí v rámci voľnočasových aktivít pre 
deti vykonávalo spolu osem dospelých osôb (animátorov) 
v priestoroch Centra

• návštevnosť realizovaných preventívnych voľnočasových
aktivít klientmi bola veľmi dobrá, spolu 40-50 klientov; 
Pozn.: klient = celá rodina t. j. deti + rodičia

január 27 klientov, z toho 38 detí a 11 dospelých, 0 nových klientov
február 27 klientov, z toho 38 detí a 11 dospelých, 0 nových klientov
marec 33 klientov, z toho 45 detí a 13 dospelých, 6 nových klientov 
apríl 36 klientov, z toho 51 detí  a 14 dospelých, 3 noví klienti
máj 38 klientov, z toho 53 detí a 14 dospelých, 2 noví klienti
jún 41 klientov, z toho 56 detí a 14 dospelých, 3 noví klienti
júl 42 klientov, z toho 57 detí a 14 dospelých, 1 nový klient
august 40 klientov, z toho 55 detí a 14 dospelých, 0 nových klientov
september 40 klientov, z toho 53 detí a 16 dospelých, 7 nových klientov
október 39 klientov, z toho 51 detí a 16 dospelých, 0 nových klientov
november 41 klientov, z toho 54 detí a 16 dospelých, 3 noví klienti
december 41 klientov, z toho 54 detí a 16 dospelých, 0 nových klientov

• v rámci realizácie preventívnych aktivít Doučovanie a 
Prípravníček – bola veľmi dobrá spolupráca so ZŠaMŠ vo 
Veľkých Levároch 



K výdavkom pri realizácii projektu BSK

(zo správy o hospodárení OZ Čisté srdce)

• BSK podporilo projekt OZ Čisté srdce Záujmové a zážitkové aktivity pre deti 

ako prevencia sociálno-patologických javov sumou 8000 eur na rok 2012.

• Najvyššiu položku výdavkov pri realizácii projektu  BSK predstavovali v roku 

2012 odmeny vyplatené animátorom za každodennú prácu s deťmi, t. j. za 

výkon opatrení SPO v priestoroch Centra záujmových aktivít.

• Na odmeny 8 ľuďom (animátorom) za výkon opatrení SPO detí, t.j. za prácu s 

deťmi, bolo počas 12 mesiacov roku 2012 vyplatených spolu 6100 eur, čo 

predstavuje priemerne 63,54 eur na jedného projektového zamestnanca za 

mesiac.

• V centre sú prítomní dospelí animátori a učitelia denne min. 4 hodiny, 

pokrytie aktivít si vyžaduje aspoň 4-6 ľudí počas každého dňa, čo sa nám 

doteraz darilo ako-tak pokrývať.

• Treba prihliadnuť aj na nároky kladené na kvalitu a atraktivitu aktivít  

počas 10 - 11 týždňov prázdnin. Na to sú potrební ľudia, ktorí si každú 

hodinu v centre poctivo nielen odpracujú, ale aj vopred  pripravia a 

premyslia. Podľa vedenej evidencie o aktivitách v centre a prítomných 

animátoroch vyplýva,  že skutočne odvedená obetavá  práca učiteľov a 

animátorov v mnohých prípadoch prevyšuje to, čo dostali zaplatené.



Príprava na vyučovanie a doučovanie (I. a II. stupeň ZŠ)

Práca s PC (I. a II. stupeň ZŠ)

Prípravníček (pre predškolákov z málo podnetného prostredia)



Tvorivé dielne 



Formačné aktivity



Hudobno-tanečné



Športové a súťažné aktivity



Zážitkové podujatia



Zážitkové podujatia



Zážitkové podujatia



OZ na podujatiach obce a iných organizácii

Deň matiek

MDD

Poľovnícky deň 

Rozsvietenie stromčeka v Habánskom dvore

Levársky advent



Semináre (máj, november)



Školenie Piesočná (august)



MAMAklubrozvoj občianskych aktivít v obci, podpora príležitosti 

mamičiek na MD stretávať sa vo voľnom čase, podpora rodičovstva a rodiny



Kuchársky krúžok



Formačné aktivity - upratovanie



Revitalizácia trávnika



Spoločenské podujatia členov 

OZ Čisté srdce v roku 2012
Svätojánska grilparty a Predvianočné posedenie pri kapustnici


