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Správa o činnosti OZ Čisté srdce
za rok 2016

Vypracovala Mgr. Zuzana Pucherová, PhD.

Ciele a činnosť združenia
(cit. podľa 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

Činnosť OZ Čisté srdce v roku 2016
•

•

•
•
•

•
•
•

projekt Záujmové a zážitkové aktivity pre deti a mládež ako
prevencia sociálno-patologických javov (projekt podporený BSK).
Týmto projektom v priestoroch CZA realizujeme povinnosť obce, ktorá jej
vyplýva zo zákona o sociálno-právnej ochrane detí. V spolupráci s obcou
realizujeme v Centre aktivity pre deti.
zážitkové podujatia pre deti, rodiny a verejnosť v obci (detské
divadelné predstavenia, besedy a workshopy, dni hier a súťaží, výlety,
Deň dziňí, opekačka, nocovačka, prázdninový program pre deti: jarné
prázdniny, letné prázdniny...)
školiace pracovisko pre študentov VŠ sociálna práca, sociálna
pedagogika
základné sociálno-právne 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 pre verejnosť (Slovesnký skauting – február 2016)
dobrovoľnícka služba v Centre formou aktivácie uchádzačov o
zamestnanie (spolupráca s ÚPSVaR, Malacky)

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

Pomoc deťom pri príprave na vyučovanie
(Vlastný stôl, 2016)
•
•
•
•
•

•

•

•

návštevnosť aktivity veľmi dobrá predovšetkým u detí I. stupňa ZŠ
pravidelne navštevovalo aktivitu každý deň v priemere päťnást detí I.
stupňa a päť detí II. stupňa ZŠ počas celého roka
nepravidelne navštevovalo aktivitu počas celého roka päť detí
prínosom pre deti je aj práca na PC v Centre, robia projekty do školy,
najčastejšie z vlastivedy, angličtiny a prírodovedy
noví prváci v roku 2016, 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

Pomoc deťom pri príprave na vyučovanie
(Vlastný stôl, 2016)
Hlavný 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.

Jarné prázdniny 2016

Letné prázdniny 2016

Letné prázdniny 2016

Letné prázdniny 2016

Letné prázdniny 2016

Letné prázdniny 2016

Deň dziňí 2016

Deň dziňí a Mikuláš 2016

Koncoročná grilovačka

PROJEKTOVÉ AKTIVITY v roku 2016
• Vlastný stôl - celoročná pomoc deťom pri príprave
na vyučovanie (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
• Centráček – časopis, ktorý píšu deti
• Hudobno-tanečné aktivity
• Kuchársky krúžok
• Jednorazové zážitkové aktivity a podujatia pre
deti (divadelné predstavenia, výlety, dni hier a súťaží,
Den dziňí, Mikuláš, Velentínska párty, opekačky,
nocovačka, besedy a zážitkové workshopy)

• Projektové aktivity v roku 2016 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 2016 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 2016 boli piati
projektoví pracovníci, bol však vložený aj príspevok
dobrovoľníckej práce dobrovoľníkov OZ Čisté srdce.

Prípravníček 2016

•
•
•
•
•
•

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 sociálnokomunikačných zručností, zlepšenie
kognitívnych schopností, grafického
prejavu, matematických predstáv,
orientácie...

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.

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 psychofyzického 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

Tvorivé dielne 2016
Deti sa pod vedením
animátorky stretávajú
pravidelne raz do týždňa
a spoločne tvoria.

Športové a súťažné aktivity

Kuchársky krúžok
Heslo: Čo si navaríš, musíš zjesť!

-

raz do týždňa v kuchynke Centra
deti spoločne pripravujú jednoduché jedlá
pod vedením dvoch animátoriek
vedú si vlastnú kuchársku knihu
dozvedajú sa o zásadách hygieny,
zdravého stravovania a správneho
stolovania
učia sa hospodáriť (vhodný výber a
nákup
potravín)
zažívajú radosť so spoločného stolovania

Centráček

(časopis, ktorý píšu deti...)

•

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

•

v roku 2016 sa do aktivity zapojilo 5-8 menších detí, zúčastňovali sa nepravidelne –
podľa toho, koľko mali v ten deň domácich úloh a učiva. Starších detí sa zapojilo 1012, niekedy aj viac – podľa záujmových krúžkov v škole. Staršie deti už dokázali
napísať pekný textový celok, sú skúsenejší redaktori ☺ Dokážu lepšie komunikovať aj
pri robení interview, deti písali články a priebežne robili rozhovory s pedagógmi
základnej školy a s pracovníkmi Centra; články spoločne hodnotili, rozprávali sa o
tom, čo napísali; hľadali vhodnejšie slová, výrazy...

•

v roku 2016 vyšli tri čísla (dostupné na čítanie sú aj na www.centrum.levare.sk )
výtlačky časopisu zabezpečujeme z projektu v Centre, výtlačok vždy dostane základná
škola, starosta a poslanci, knižnica v kultúrnom dome, rodičia, deti...

•

Hlavný 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 sociálno-komunikačné zručnosti, buduje sa
pocit prináležitosti a dôležitosti, deti, posilňuje sa ambícia detí zaradiť sa do
spoločnosti v budúcnosti
- časopis prispieva k eliminácii predsudkov

•

najväčšou odmenou pre deti je nové číslo časopisu, v ktorom si prečítajú svoje články

Stretnutie redakčnej rady
časopisu Centráček

Ďalšie aktivity OZ Čisté srdce
v roku 2016
Spoločné stretnutia členov a spolupracovníkov OZ
- svätojánska grilovačka a predvianočné posedenie pri kapustnici
MAMAklub
- 2x do týždňa
Semináre pre verejnosť
- Seminár Slovenský skauting (február 2016)
Čisté srdce ako člen OZ Dolné Záhorie

Mamaklub 2016
Mamičky s deťmi
sa stretávali
pravidelne
2x do týždňa
v priestoroch
Centra, alebo vonku
na dvore.

Zážitkový seminár pre verejnosť
O slovenskom skautingu (február 2016)

Svätojánske posedenie
Čistého srdca (jún 2016)

Správa o hospodárení za rok 2016
Vypracovala Ing. Mária Biksadská

Správa o hospodárení OZ Čisté srdce za r. 2016
V eurách

Počiatočný stav k 1.1.2016
Príjmy :
2% dane
Členské
PRíSPEVOK FO
Úroky v banke
Dotácia z VUC
Dotácia UPSVaR
Z účtu ČS, vklad z pokladne

Výdavky:
Cestovné a vstupné na podujatie
DOBROVOĽNÍCKA SLUŽBA –PRACOVNÉ OBLEČENIE
MATERIÁL NA AKTIVITY S DEŤMI
KUCHÁRSKY
AKTIVITY ČISTÉ SRDCE. SEMINÁR, GRILOVAČKA, KAPUSTNICA...
SLUŽBY
KANCELÁRSKY,HGIENICKÝ, MATERIÁL, RÉŽIA
MZDY
PLATBY DO POISTNÝCH FONDOV
POŠTOVNÉ RÉŽIA,,NOTÁRSKE A BANKOVÉ POPL.
POISTNÉ

Účet (1)

Pokladňa:

Účet (2)

Spolu :

147,78

168,29

70,16

386,23

600

542,31

12750,00

13292,31/ 13892,31

0
120,0
180,0
0
0
0
300,0

507,82
0
0
0
34,49
0

0
0
0
0
12450
0
300

507,82
120,00
180,00
0
12450,00
34,49
600,00
13892,31

514,00

12724,70

13227,86/13827,86

300

810,00
583,50
8851,20
1967,0
105,00
108,00
300

16,36
34,49
70,52
170,92
20,99
960,00
683,02
8880,0/8851,2
2039,0/2067,8
244,56
108
600,0

196,60

64,45
95,46

450,68

589,16
16,36
34,49
70,52
170,92
20,99
0
99,52
0
100,8
75,56
0

PRESUNY ČS

0

150,00

64,00

0

Výsledok hospodárenia 2015:
Konečný stav k 31.12.2015

158,62

Správa o hospodárení za rok 2016
Vypracovala Ing. Mária Biksadská

Rozpočet PROJEKT SPO 2016/odmeny
Druh prac.-práv. vzťahu

Sad
zba
€/h
od

DoVP

6,-

DoVP

6,-

DoVP

6,-

DoVP

6,-

DoVP

6,-

DoVP

6,-

SPOLU

Počet
hod.
za
jednot
livé
výplat
né
obdob
ia

Počet hodín
za mesiace
03-11 2016
Celkový
počet hod za
rok
/zapl,obcou
/ČS

Typ
zamestnanc
a
(nepravidel
ný príjem)

210
70+70+70
210
70+70+70
350
115+115+120

Dôchodca
DVP
Dôchodca
DVP
Dôchodca
DVP

1260

210
70+70+70
350
115+115+120

DVP

1260

Dôchodca
DVP

2100

DVP

900

150
50+50+50

Hrubá
mzda

Sociálne
Zamestn
anec
starobné

1260
2100

8880

4
%
4
%
4
%
7
%
4
%
7
%

50,4

Zdravotné

Zamestnávateľ
Starobné14,
garančné0,25,
úrazové 0,8,
Rezervný
fond
4,75
19,8%
249,48

Zamestna
nec

Zamestnávate
ľ

0

0

0

0

19,8%

249,48

0

0

0

0

19,8%

415,8

0

0

0

0

88,2

22,8%

287,28

4%

50,4

10%

126

84,0

19,8%

415,8

0

0

0

0

63

22,8%

205,2

4

36

10

90

50,4
84,0

420

1823,04

246

Odvody zamestnávateľa: 2018,64

2016 :

8880+ 2078,04

= 10958,04........./+660 účtovn. / 11618 + 120 poplatky +100 poistné ... spolu predpokl. výdavky 11838.

Zostalo na nákupy 611 eur.

Vaše 2% dane nám pomáhajú ponúknuť deťom zážitky!
ĎAKUJEME!

www.centrum.levare.sk

Vypracovala Zuzana Pucherová

