Valné zhromaždenie OZ Čisté srdce
18. 5. 2015
Program:
1. členstvo OZ
(prijatie nových členov v prípade záujmu)
2. voľba predsedu, Správnej rady,
Dozornej rady OZ
3. prednesenie a schválenie Správy o
činnosti a o hospodárení za rok 2015
4. schválenie činnosti OZ na rok 2015
5. rôzne

Správa o činnosti OZ Čisté srdce
za rok 2015

www.centrum.levare.sk

Vypracovala Zuzana Pucherová

Ciele a činnosť združenia
(viď Stanovy OZ Čisté srdce)
• 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 životnému prostrediu
• ochrana ľudských práv
• podpora solidarity a humanity
• podpora znášanlivosti, tolerancie a dobrých
medziľudských vzťahov

Našou činnosťou
• vytvárame ponuku aktivít pre zmysluplné trávenie
voľného času (pre deti a mládež, aj pre dospelých)
• realizujeme sociálno-preventívnu činnosť v obci
v priestoroch Centra,
• spolupracujeme s aktívnymi občanmi a
dobrovoľníkmi, orgánmi samosprávy a štátnej
správy, základnou a materskou školou, Úradom
BSK, ÚPSVaR v Malackách, 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 Čisté srdce
• projekt Záujmové a zážitkové aktivity pre deti a mládež ako
prevencia sociálno-patologických javov (projekt podporený
BSK) - projektom v priestoroch CZA realizujeme povinnosť obce,
ktorá jej vyplýva zo zákona o sociálno-právnej ochrane detí
• zážitkové podujatia pre deti, rodiny a verejnosť v obci (detské
divadelné predstavenia, dni hier a súťaží, prázdninové výlety,
opekačky, jarné prázdniny, letné prázdniny...)
• školiace pracovisko pre študentov VŠ sociálna práca, sociálna
pedagogika
• základné sociálne poradenstvo (v priestoroch Centra)
• MamaKlub (2x do týždňa v priestoroch Centra, rozvoj
občianskych aktivít v obci, podpora príležitosti mamičiek stretávať
sa vo voľnom čase, podpora rodičovstva a rodiny)
• podujatia pre členov OZ (Svätojánska grilovačka, Predvianočná
kapustnica)
• Semináre a konferencie
• dobrovoľnícka služba v Centre formou aktivácie uchádzačov o
zamestnanie (spolupráca s ÚPSVaR, Malacky)

PROJEKT
Záujmové a zážitkové aktivity pre
deti a mládež ako prevencia
sociálno-patologických javov
Projekt č.: 19/2015/SPO
podporený Úradom BSK

PROJEKTOVÉ AKTIVITY v roku 2015
• Vlastný stôl - celoročná pomoc deťom pri príprave
na vyučovanie a doučovanie (I. a II. stupeň ZŠ)
• Prípravníček - počas letných prázdnin (predškoláci
z málo podnetného prostredia)
• Formačné aktivity – Debatníček, Babský klub
• Tvorivé dielne
• Športové a súťažné aktivity
• Hudobno-tanečné aktivity
• Centráček – časopis, ktorý píšu deti
• Kuchársky krúžok
• Jednorazové zážitkové aktivity a podujatia pre
deti (divadelné predstavenia, výlety, dni hier a súťaží,
Den dziňí, Mikuláš, Velentínska párty, opekačky,
besedy a zážitkové workshopy...)

• Projektové aktivity v roku 2015 nadviazali na
projekty SPO z predchádzajúcich rokov.
• Aktivity boli realizované v priestoroch Centra
záujmových aktivít vo Veľkých Levároch. Športové
aktivity boli realizované po dohode s vedením
základnej školy aj v priestoroch telocvične základnej
školy.
• Návštevnosť aktivít bola v roku 2015 veľmi dobrá
najmä u detí I. stupňa základnej školy. Pravidelne
navštevovalo aktivity každý deň v priemere
dvadsať detí I. a II. stupňa základnej školy počas
celého roka. Počas letných prázdnin pribudol
nárazovo počet detí na aktivitách (chodili aj deti
prázdninujúce v našej obci).
• Zamestnancami projektu v roku 2015 boli piati
projektoví pracovníci, bol však vložený aj príspevok
dobrovoľníckej práce dobrovoľníkov OZ Čisté srdce.

Pomoc deťom pri príprave na vyučovanie
(Vlastný stôl)

•

•
•

•

•

•

návštevnosť aktivity bola veľmi dobrá najmä u detí I. stupňa ZŠ, deti II.
stupňa bolo ťažšie motivovať na prípravu na vyučovanie na ďalší deň do
školy, pravidelne navštevovalo aktivitu každý deň v priemere šestnásť
detí I. stupňa a päť detí II. stupňa ZŠ počas celého roka, nepravidelne
navštevovalo aktivitu počas celého roka päť detí
prínosom pre deti bola aj práca na PC v Centre, robia projekty do školy,
najčastejšie z vlastivedy, angličtiny a prírodovedy
noví prváci v roku 2015, konkrétne štyria, poznali animátorov a
Centrum z Prípravníčka, ktorý absolvovali počas letných prázdnin, rýchlo
sa aklimatizovali na naše aktivity
spolupráca s rodičmi bola dobrá, v priemere 3-4 osobné kontakty s
rodičmi detí počas týždňa, pri „preberaní“ si detí, ďalšie kontakty
a komunikácia s rodičmi sa riešili podľa potreby
spolupráca s učiteľkami a vedením školy bola dobrá, najmä s uč. I.
stupňa, pracovníčky projektu a koordinátor Centra po celý rok
komunikovali s vedením školy, s učiteľkami a rodičmi detí
prínos aktivity: systematická práca s deťmi pri príprave na vyučovanie,
reálne zlepšenie si prospechu u väčšiny detí a školské prospievanie,
práca s celistvým klientom – rodinou, hlbšia spolupráca so školou

Prípravníček
cieľ: rozvoj zručností detí potrebných
pre úspešné zvládnutie prvého
ročníka ZŠ, rozvoj kognitívnych,
sociálno-komunikačných a i.
zručností detí, motivovanie rodičov a
detí vytrvať v školskej dochádzke a v
systéme vzdelávania
cieľová skupina: predškoláci z málo
podnetného prostredia, primárne tie,
ktoré nenavštevovali materskú školu
obsah: činnosti zamerané na rozvoj
kognitívnych, pamäťových
schopností, slovnej zásoby a jemnej
motoriky detí, relaxačné a estetické
činnosti, (hudobno-dramatické,
pohybové...), rozoberanie tém moja
rodina, moja obec, moja škola,
spoločné stolovanie pri desiatej,
hygienické návyky
čas realizácie letné prázdniny, raz
týždenne v čase od 9 do 12 hod.

Prípravníček
záverečné stretnutie a vyhodnotenie aktivity spolu s rodičmi
• deti predviedli, čo sa
počas letných prázdnin
naučili
• priestor porozprávať
s rodičmi a motivovať ich,
aby svoje deti vodili do
školy a do Centra počas
celého školského roka
• deti, ktoré absolvovali
celú aktivitu dostali
balíček školských potrieb
a diplom
• škola dostala informáciu o
tom, ktoré deti aktivitu
absolvovali
• išlo o deti, ktoré predtým
nenavštevovali materskú
školu

aktivita bola veľmi kladne
hodnotená rodičmi, boli dojatí a
veľmi spokojní, že mohli byť na
záverečnom stretnutí, že videli svoje
deti, čo všetko vedia

Prípravníček
Najväčší prínos aktivity
- úspešné „nabehnutie“
detí na šk. dochádzku a
zvládanie I. ročníka
- namotivovanie celistvého
klienta na pravidelnú šk.
dochádzku
- následné navštevovanie
aktivít v Centre počas šk.
roka
- systematická práca s
celistvým klientom
- evidentný rozvoj
sociálno-komunikačných
zručností, zlepšenie
kognitívnych schopností,
grafického prejavu,
matematických predstáv,
orientácie...

Tvorivé dielne 2015

Formačné aktivity
Debatníček a Babský klub
Debatníček - pre deti I. stupňa ZŠ
- pravidelne raz do týždňa pod vedením
dvoch animátorov
- situačné hry a facilitované rozhovory
na vopred pripravené témy
- témy: ja, rodina, priateľstvo, práva a
povinnosti, správne využívanie
voľného času, prevencia pred
nežiadúcimi javmi...
- účasť pravidelne cca 15 detí

Babský klub – pre dievčatá od 11 r.
- pravidelne raz do týždňa pod vedením
dvoch, alebo jednej animátorky
- témy pripravené na základe záujmu
dievčat, najväčší záujem dievčatá
prejavili o tému psycho-fyzického
dospievania dievčat a chlapcov, zmeny
sprevádzajúce pubertu, a o tému
vzťahov
- najčastejšie facilitovaný rozhovor,
krátke videá, práca s obrázkami
a náučnými publikáciami
- účasť 4-6 dievčat

Športové a súťažné aktivity

Kuchársky krúžok
raz týždenne v kuchynke Centra pod vedením dvoch animátoriek
Heslo: Čo si navaríš, musíš zjesť!

Centráček
časopis, ktorý píšu deti...
•

redakčná rada (deti – mladí redaktori a redaktori) sa celoročne stretáva
raz do týždňa v Centre pod vedením hl. redaktorky (animátorky)

•

v roku 2015 sa do aktivity zapojilo pätnásť detí, ktorých účasť nebola
vždy pravidelná, priemerne sedem detí týždenne; deti písali články,
robili rozhovory s ľuďmi z verejného života v obci (starosta, poslanec,
detská sestra, učitelia, riaditeľ školy, lekár, rehoľná sestra...)

•

v roku 2015 vyšli tri čísla; výtlačky časopisu zabezpečujeme z projektu
v Centre, výtlačok vždy dostane základná škola, starosta a poslanci,
knižnica v kultúrnom dome, rodičia, deti...
Prínos aktivity:
- deti vyjadrujú emócie, zdieľajú svoje prežívanie a zážitky
spolužiakom, rodičom, učiteľom, verejnosti
- verejnosť sa dozvie o činnosti Centra, vníma dôležitosť preventívnych
aktivít
- u detí sa posilňujú sociálno-komunikačné zručnosti, štylistické a
gramatické zručnosti, estetické cítenie, rozvíjajú sa sociálnokomunikačné zručnosti, buduje sa pocit prináležitosti a dôležitosti,
deti, posilňuje sa ambícia detí zaradiť sa do spoločnosti v budúcnosti
- časopis prispieva k eliminácii predsudkov

Besedy
s policajtmi, s p. starostom, s lekárom chirurgom,
s rehoľnou sestrou, so zdravotnou sestrou...

Deň dziňí
Mikuláš v Centre

Výlety

Bubnovačka
Detské divadelné predstavenie

Ďalšie aktivity OZ Čisté srdce
v roku 2015

Ďalšie aktivity OZ v roku 2015
Spoločné podujatia členov a spolupracovníkov OZ
- svätojánska grilovačka a predvianočné posedenie pri
kapustnici
MAMAklub
- 2x do týždňa
Semináre a konferencie
- Seminár o rodine (apríl 2015, hlavný hosť MUDr. Anna
Záborská, europoslankyňa)
Čisté srdce ako člen OZ Dolné Záhorie

Zážitkové aktivity pre deti, rodiny, verejnosť
(besedy – s lekárom, so starostom, so zdravotnou sestrou, s
policajtami..., detské divadelné predstavenie, bubnovačka,
výlety, dni hier a súťaží, Deň dziňí, Mikuláš v Centre...,
v spolupráci s CZA prázdninový program pre deti...)

Seminár o rodine apríl 2015

Seminár o rodine, apríl 2015
Hlavný hosť: MUDr. Anna Záborská, europoslankyňa

OZ Dolné Záhorie
v roku 2015 bola činnosť OZ Dolné Záhorie nasledovná
apríl-máj 2015
- príprava prejednávania projektového zámeru RECOM++ - projektový
zámer
- financovanie regionalistu – zamestnanca, ktorý by pracoval na
stratégii rozvoja územia
jún- júl 2015
- bola zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku pre vypracovanie Integrovanej
stratégie rozvoja územia (ISRU Integrovaná stratégia rozvoja územia
spája viacero sektorov a zabezpečuje koordináciu rozvoja ... - ), a touto
výzvou sa rozbieha celý proces tvorby ISRU a teda aj samotného
udeľovania štatútu MAS
december 2015
- bola podaná žiadosť o registráciu MAS/miestnej akčnej skupiny, ktorej
súčasťou je i OZ ČS a ktorá vypracúva ISRU

