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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

Aktivity a projekty OZ Čisté srdce v roku 2014
• projekt Záujmové a zážitkové aktivity pre deti a mládež ako
prevencia sociálno-patologických javov (projekt podporený BSK)
projektom Čisté srdce realizuje povinnosť obce, ktorá jej vyplýva zo
zákona o sociálno-právnej ochrane detí
• zážitkové podujatia pre deti, rodiny a verejnosť v obci Veľké
Leváre (detské divadelné predstavenia, nocovačka, dni hier a súťaží,
vodný futbal, prázdninové výlety, opekačka...)
• školiace pracovisko pre študentov VŠ sociálna práca, sociálna
pedagogika (v spolupráci v UK v BA)
• dobrovoľnícka služba uchádzačov o zamestnanie (v spolupráci s
ÚPSVaR Malacky)
• základné sociálne poradenstvo (v priestoroch Centra)
• MamaKlub (1x do týždňa v priestoroch Centra, rozvoj občianskych
aktivít v obci, podpora príležitosti mamičiek stretávať sa vo voľnom
čase, podpora rodičovstva a rodiny)
• aktívna účasť na podujatiach obce (vystúpenie detí Levársky
advent)
• podujatia pre členov OZ (Svätojánska grilovačka, Predvianočná
kapustnica)

Našimi aktivitami
• vytvárame ponuku voľnočasových aktivít pre
zmysluplné trávenie voľného času (pre deti a mládež, aj
pre dospelých)
• vytvárame ponuku vzdelávacích aktivít pre verejnosť
(konferencie, semináre...)
• 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

PROJEKT
Záujmové a zážitkové aktivity pre deti a mládež ako
prevencia sociálno-patologických javov
PROJEKTOVÉ AKTIVITY

• Vlastný stôl - celoročná pomoc deťom pri príprave
na vyučovanie a doučovanie
(I. a II. stupeň ZŠ)
• Počas letných prázdnin Prípravníček (predškoláci z
málo podnetného prostredia)
• Formačné aktivity – Debatníček, Babský klub
• Tvorivé dielne
• Hudobno-dramatická dielňa
• Športové a súťažné aktivity
• Centráček – časopis, ktorý píšu deti
• Kuchársky krúžok
• Jednorazové zážitkové aktivity a podujatia pre deti

Správa o projektových aktivitách
za rok 2014
Projekt: Záujmové a zážitkové aktivity pre deti a
mládež ako prevencia sociálno-patologických javov
Projekt realizuje OZ Čisté srdce vo Veľkých Levároch od roku
2012 s podporou Úradu BSK. Hlavným cieľom projektu je
ponúknuť deťom a mladým ľuďom z málo podnetného
prostredia aktivity pre zmysluplné trávenie voľného času, ktoré
pôsobia ako prevencia sociálno-patologických javov (predčasné
opustenie školskej dochádzky, záškoláctvo, závislosti, drobná
kriminalita, nefunkčné rodiny, nezamestnanosť, chudoba...). Ide o
celoročné vykonávanie opatrení SPO detí v rámci voľnočasových
aktivít pre deti vykonávalo spolu päť dospelých osôb (animátorov) v
priestoroch Centra. Projektové aktivity v roku 2014 nadviazali na
aktivity z predchádzajúcich rokov. Aj v tomto roku bola počas
letných prázdnin realizovaná aktivita Prípravníček
pre predškolákov z málo podnetného prostredia.

Projektové aktivity boli aj v roku 2014 realizované v priestoroch
Centra záujmových aktivít vo Veľkých Levároch. Športové
aktivity sme realizovali po dohode s vedením základnej školy aj
v priestoroch telocvične základnej školy. Návštevnosť
projektových aktivít bola v roku 2014 veľmi dobrá najmä
u detí I. stupňa základnej školy. Denne sa na aktivitách
v priestoroch Centra zúčastnilo 20-25 detí. Zamestnancami
projektu boli v roku 2014 piati projektoví pracovníci. Do
realizácie projektových aktivít však bol vložený príspevok
dobrovoľníckej práce dobrovoľníkov OZ Čisté srdce. V rámci
projektu sa darilo spolupráci so základnou a materskou školou,
s rodinnými príslušníkmi detí, so samosprávou a s relevantnými
inštitúciami.
Finančná podpora bola v roku 2014 použitá na realizáciu aktivít:
1. Pomoc pri príprave na vyučovanie pre školákov počas šk. roka (Vlastný stôl),
2. Práca s deťmi predškolského veku z málo podnetného prostredia počas letných prázdnin
(Prípravníček),
3. Centráček – časopis,
4. Formačné a klubové aktivity,
5. Hudobno-tanečné aktivity,
6. Tvorivé dielne,
7. Športové aktivity,
8. Kuchársky krúžok,
9. Zážitkové podujatia (súťaže, výlety, Nocovačka v Centre, Den dziňí, Mikuláš...)

Pomoc deťom pri príprave na vyučovanie pre školákov počas
šk. roka (Vlastný stôl)
Deti z cieľovej skupiny nemajú doma podmienky na prípravu na
vyučovanie, chýba im vlastný kútik (stôl) na učenie, pomocná
ruka a sprevádzanie pri učení. Hlavnou náplňou aktivity bola aj
v roku 2014 pomoc deťom pri príprave na vyučovanie:
upevňovanie učiva, ktoré deti preberajú v škole, príprava na
vyučovanie na druhý deň, hry na rozvoj kognitívnych schopností
(pamäť, logické myslenie), jemnej motoriky, slovnej zásoby,
počítačovej gramotnosti. Aj v roku 2014 bola aktivita veľmi
úspešná. Návštevnosť aktivity bola vysoká – najmä deťmi
prvého stupňa základnej školy. Aktivitu navštevovalo
každodenne počas celého školského roka spolu 20-25 detí (I. a II.
stupeň), z toho traja noví prváci. Počas školského roka pracovali
animátorky s deťmi prvého aj druhého stupňa základnej školy
každý deň po vyučovaní. Spolupráca s rodičmi a s učiteľkami:
väčšina rodičov dobre spolupracovala a sama privádzala každý
deň svoje deti na aktivitu do Centra.

Pomáhalo, ak triedne učiteľky v škole odporúčali aktivitu rodičom
týchto detí. Pracovníčky projektu po celý rok realizovali
konzultačnú a motivačnú komunikáciu smerom k učiteľom aj
rodičom. Reálne si aj väčšina detí prospech zlepšila, alebo
udržala. Spokojnosť vyjadrili učiteľky, aj rodičia detí. V roku 2014
pribudli aj noví prváci. Prváčikovia už nás poznali
z Prípravníčka, ktorý absolvovali počas letných prázdnin.
Pracovníčka projektu bola prizývaná aj na zasadania pedagogickej
rady do základnej školy. Niektorí rodičia detí prichádzali za nami
pravidelne na rozhovory o svojich deťoch, o problémoch s deťmi,
o problémoch s učením... Deti druhého stupňa základnej

školy bolo – aj naďalej – ťažšie motivovať na prípravu na
vyučovanie na ďalší deň do školy. S týmito deťmi animátori
realizovali doplňovačky, tajničky, logické hádanky, najmä zo
slovenčiny a matematiky. Niektoré deti si pripravovali
s pomocou animátorov referáty do školy, či úlohy z angličtiny.
Najväčšou motiváciou za učenie sa bola pre tieto deti možnosť
ísť na počítač – internet. Súčasťou tejto aktivity bola aj práca
s PC a rozvoj počítačovej gramotnosti detí. Na počítač
mohli ísť deti až keď sa pripravovali na vyučovanie. Okrem
relaxu pri počítačových hrách a internete, sa deti učili
s pomocou animátorov písať vo Worde, vyhľadávať si
informácie do školy na internete, vytvoriť text s obrázkom, či
založiť si mailový účet...

Na Vlastný stôl nadviazala aktivita Centráček (časopis, ktorý
píšu deti navštevujúce naše aktivity v Centre). Pod vedením
animátoriek sa deti z redakčnej rady časopisu stretávajú
celoročne raz do týždňa. Píšu články, chodia robiť rozhovory
s ľuďmi z verejného života v obci (starosta, farár, poslanec,
detská sestra, učiteľ...). Niekoľko výtlačkov časopisu vždy
dostane základná škola, starosta a poslanci, knižnica v
kultúrnom dome, rodičia, deti... Deti takto zdieľajú svoje
prežívanie a zážitky nielen spolužiakom, rodičom, učiteľom,
ale aj celej verejnosti...
V roku 2014 sa do aktivity zapojilo pätnásť detí. Ich účasť
nebola vždy pravidelná, priemerne sedem detí týždenne. Deti
mali možnosť vyjadriť svoje city a pocity, naučiť sa pozorovať
dianie okolo nich a správne hodnotiť, rozoznať čo je dobré a
čo nie, rozvíjať si slovnú zásobu, kamarátstvo a vzťahy medzi
sebou. Cieľ sa podarilo splniť formou rôznych slovných hier,
súťaží o najlepšie vety, rýmovačiek, tvorby ich vlastných básní
a článkov... V roku 2014 deti robili opis významných dní a
sviatkov v roku, činností v iných aktivitách centra, interview s
významnými osobnosťami: starosta obce, kňazi, vedúca
kultúrneho domu, vedúca súboru Leváranek, MUDr. Balog,
mladí animátori vysokoškoláci Lenka a Lukáš... Časopis je
prezentáciou práce detí všetkých aktivít Centra pre širokú
verejnosť.

Práca s deťmi predškolského veku z málo podnetného
prostredia (Prípravníček)
Aj v roku 2014 sme túto aktivitu realizovali počas letných
prázdnin. Aktivita bola zameraná na predškolákov z málo
podnetného prostredia. Pri oslovovaní potenciálnych
klientov sme spolupracovali aj s vedením materskej školy,
ktoré nám tiež dalo odporúčania, ktorých rodičov detí osloviť
na Prípravníček. Niektorých rodičov detí sme oslovili aj na
základe našej skúsenosti so staršími súrodencami. Rodičov
sme oslovili osobne a informačným listom o pripravovanom
Prípravníčku. Tí rodičia, ktorí na naše oslovenie reflektovali,
boli pozvaní na úvodné stretnutie k aktivite, ktoré sa konalo
v júni 2014. Z desiatich oslovených rodičov, prišlo na úvodné
stretnutie päť mamičiek. Navštevovať Prípravníček začalo päť
detí. Celú aktivitu absolvovali tri deti. Deti, ktoré absolvovali
celý Prípravníček dostali balíček školských potrieb a diplom.
Škola dostala informáciu o tom, ktoré deti aktivitu
absolvovali. S deťmi sme pracovali počas celých letných
prázdnin raz týždenne v čase od 9 do 12 hod. Náplňou boli
okrem činností zameraných na rozvoj kognitívnych a
pamäťových schopností, slovnej zásoby a jemnej motoriky
detí, aj relaxačné, estetické činnosti, rozoberanie tém moja
rodina, moja obec, moja škola…, spoločné stolovanie pri
desiatej, či hygienické návyky.

Formačné aktivity boli pravidelnými aktivitami, ktoré sme
realizovali s menšími aj so staršími deťmi počas celého roka
2014. Formačná aktivita pre mladšie deti (prvý stupeň ZŠ)
Debatníček bola realizovaná pravidelne raz do týždňa formou
hier a rozhovorov. Metodika aktivity bola postavená na
facilitovaných skupinových rozhovoroch na rôzne témy. Na
každom stretnutí sa s deťmi rozoberala hravou a zážitkovou
formou nejaká téma, ktorú si animátorky pripravili vopred.
Témy: práva detí, šport, zdravie, kamarátstvo... Piatkový
tínedžerský sa v roku 2014 zmenil na Babský klub. Vznikla
nová skupinka „druhostupniarok“ – starších dievčat, ktoré
prejavili záujem o túto aktivitu a s animátorkami “rozoberali”
rôzne témy, ktoré ich zaujímali. Najmä témy týkajúce sa
vzťahov medzi dievčatami a chlapcami. Animátorky využili
tento záujem dospievajúcich na facilitáciu rozhovorov aj
smerom k vážnejším témam, akými sú: dospievanie,
sexualita, vzťahy v rodine, partnerské vzťahy, manželstvo,
rodičovstvo, násilie, závislosti, voľba povolania…

Hudobno-tanečnú dielňu sme realizovali pravidelne raz do
týždňa. Navštevovala ju relatívne stabilná skupina detí vo veku
od 7 do 13 rokov. Deti nacvičovali pod vedením animátorky
rôzne spevácke čísla s doprovodom klavíra a gitary, krátke
tanečné čísla, básničky, krátke programy aj s kulisami, ktoré si
vytvorili samé deti na tvorivej dielni. Deti sa najviac tešili z
toho, že vystupovali na verejných podujatiach obce - Deň
matiek, Levársky advent, pri príležitosti Mesiaca úcty
k starším... , a že na ich vystúpenie boli veľmi pozitívne
ohlasy zo strany divákov. Deti si však prišli aj „len tak“
zaspievať, či zatancovať pre radosť a relax... Pri tejto
aktivite majú deti príležitosť rozvíjať vo svojom voľnom čase
tvorivosť, svoje spevácke a pohybové schopnosti, schopnosť
vystupovať pred publikom, schopnosť vyjadrovať sa

prostriedkami hudobného, tanečného a dramatického
umenia, schopnosť umelecky pracovať so slovom a rečovým
prejavom…Najmladšie deti prejavovali veľký záujem aj
o hudobno-dramatické hry a tanec. Animátorka používala
techniky a metódy dramatoterapie, realizovala s deťmi „hry“
na rozvoj pohybu, priestorového vnímania, hudobného
myslenia, sluchovej analýzy, rečového prejavu, rytmu, rozvoj
emocionálnej inteligencie, fantázie a tvorivosti...

Tvorivé dielne boli aj v roku 2014 pravidelnou a veľmi
obľúbenou aktivitou, ktorú sme realizovali raz týždenne.
Vyhľadávali ju najmä mladšie deti. Najvyššej návštevnosti sa
tešila táto aktivita najmä počas letných prázdnin, kedy ju
navštevovali aj mamičky z Mamaklubu so svojimi ratolesťami, či
deti prázdninujúce v našej obci... Na tvorivých dielňach deti
rozvíjali svoju tvorivosť, fantáziu, manuálne zručnosti...
S pomocou animátoriek maľovali na sklo, vyrábali kulisy na
vystúpenia, batikovali tričká, vytvárali predmety vhodné na
ozdobenie interiéru...
Aj športové stretnutia boli pravidelnou aktivitou. Pod vedením
animátorov sa mladšie deti do 12 rokov raz do týždňa
stretávali v telocvični základnej školy. Ak to počasie dovoľovalo,
a najmä počas letných prázdnin, aj vonku. Na stretnutiach hrali
deti rôzne súťažné hry, skákali na trampolíne, hrali loptové
hry... Od januára 2014 pribudla nová športovo-tanečná
aktivita pod vedením fitnesky, kde deti nacvičovali rôzne
športovo-tanečné zostavy... Pre starších chlapcov od 12 do 16
rokov je aj naďalej najväčším lákadlom možnosť zahrať si
futbal, volejbal, či floorbal v telocvični. Počas školského roka
táto aktivita prispievala nielen k „vybitiu energie“ detí,
k rozvíjaniu sebadisciplíny, rozvíjaniu zmyslu pre pravidlá... ,
ale aj k zodpovednému plneniu si školskej dochádzky. Na to,
aby deti mohli ísť poobede do telocvične, musia byť v ten deň
doobeda aj v škole.

Kuchársky krúžok je veľmi obľúbenou aktivitou u dievčat
aj chlapcov. Pod vedením animátoriek sa stabilná skupinka
detí stretáva raz týždenne v kuchynke a spoločne pripravujú
jedlo. Riadime sa heslom Čo si navaríš, to si zješ. Z každého
spoločného varenia a stolovania si deti berú nejaké
ponaučenie k srdcu; napríklad „práca chvatná, málo platná“
alebo „neskáčeme si do reči“ a pod. Animátorky deti vedú
k tomu, aby okrem samotnej prípravy jedál a správneho
stolovania vedeli aj rozoznávať, ktoré potraviny a v akej cene
sa na dané jedlo majú zabezpečiť, ako skladovať potraviny,
ako neplytvať potravinami atď. Deti, ktoré navštevujú túto
aktivitu pripravujú rady aj občerstvenie (napr. chlieb s
nátierkou a čaj, či koláčik) na podujatia v Centre. Vlastné
skúsenosti zo spoločného varenia a recepty po každom
stretnutí píšu do kuchárskej knihy, ktorú si založili.

Zážitkové podujatia pre deti a rodičov
Okrem každodenných preventívnych voľnočasových
aktivít pre deti sme počas celého roka 2014 realizovali aj
jednorazové zážitkové podujatia pre deti a rodičov
(polročná fašiangová párty, Den dziňí, Mikuláš v Centre, Dni
hier a súťaží, celodenné výlety, beseda s poľovníkom, návšteva
hasičov, prázdninová nocovačka v Centre, koncoročná
opekačka, detské divadelné predstavenie, vodný futbal...)
O jednotlivých zážitkových podujatiach je možné viac sa
dozvedieť na www.centrum.levare.sk. Najviac zážitkových
podujatí sme – už tradične – realizovali počas jarných a
letných prázdnin 2014. Ukazuje sa nám, že deti aj rodičia
vnímajú tieto podujatia aj ako relax, aj ako odmenu za
vynaložené úsilie počas školského roka, a veľmi sa na ne
tešia. Tieto podujatia sú dobrým priestorom pre rozhovory
s rodičmi detí a ich motivovanie na ďalšiu spoluprácu.

Záver
Návštevnosť projektových aktivít deťmi bola v roku 2014
celkovo veľmi dobrá. Aktivity boli navštevované pomerne
stabilnou skupinou detí. Stabilná účasť bola najmä u detí
prvého stupňa. Spolupráca so samosprávou, miestnou
základnou a materskou školou bola v roku 2014 tiež veľmi
dobrá. Podarilo sa obnoviť Babský klub, o ktorý prejavili
záujem staršie dievčatá. V spolupráci s Úradom práce a soc.
vecí v Malackách sa podarilo získať dve dobrovoľníčky
(aktivačná práca z úradu prácu) s deťmi na našich
preventívnych aktivitách. U tínedžerov bola návštevnosť
aktivít bola podmieňovaná ich momentálnym cítením
a rozpoložením detí, ale aj počasím. U mladších detí bola
návštevnosť aktivít podmieňovaná aj ochotou/neochotou
rodičov spolupracovať, s rodinným zázemím a potrebami detí.
Aj v roku 2014 sme sa snažili pracovať s celistvým
klientom - t. j. s celou rodinou a jeho prostredím. Viackrát
sme navštívili aj rodinné prostredia niektorých klientov. Toto
kladie na členov nášho združenia vysoké personálne i
odborné nároky.

V období od 1. 5. – 31. 12. 2014 bola personálna zmena
v koordinovaní projektových aktivít, nakoľko koordinátorka
projektu a Centra – Mgr. Zuzana Pucherová, PhD. – bola na
materskej dovolenke. V tomto období ju zastupovala Zuzana
Repková – členka OZ Čisté srdce. Koordináciou Centra
záujmových aktivít vo V. Levároch obec poverila Mgr. Tomáša
Richveisa, ktorý zastupuje Dr. Pucherovú počas MD
a rodičovskej dovolenky. Od 1.1.2015 opäť koordinuje
projektové aktivity Dr. Pucherová.
Tešíme sa z toho, že pribudli do nášho združenia noví
dobrovoľníci, ktorí chcú svoj voľný čas venovať deťom z málo
podnetného prostredia. Aj naďalej bola pre nás veľmi
motivujúca pozitívna spätná väzba rodičov a učiteľov detí,
i zo strany verejnosti. Vliala nám chuť do ďalšej práce. Na
základe našich doterajších skúseností, sa nám naďalej
potvrdzuje, že s deťmi z málo podnetného prostredia je
potrebné pracovať už od ich predškolského veku (najmä
s deťmi, ktoré nenavštevujú materskú školu a majú
nastúpiť do prvého ročníka základnej školy). Aj naďalej
chceme ponúkať deťom aktivity, ktoré preferujú: pomoc pri
príprave na vyučovanie, práca s PC, výtvarné a hudobnotanečné dielne, formačné aktivity a rozhovory, kuchársky
krúžok, športové aktivity a zážitkové podujatia.

Jarné prázdniny 2014
(viac o zrealizovaných aktivitách na www.centrum.levare.sk)
Program pre deti – každý deň v čase od 10 do 14 hod.
Pondelok 24.2. Šachovo-dámový turnaj a Jarné varenie v Centre
Utorok

25.2 Tvorivá dielňa „Privolávanie jari“ s A. K. Záhradníkovou

Streda

26.2. Súťaže v spoločenských hrách

Štvrtok

27.2. Športové hry, zumba s D. Včelkovou

Piatok

28.2. Celodenný výlet s OZ Čisté srdce
do BIBIANY

Letné prázdniny 2014
(podrobne o zrealizovaných aktivitách na www.centrum.levare.sk

Nová aktivita pre deti od januára 2014
Tanečno-športové stretnutia
Od januára 2014 sme rozšírili ponuku aktivít pre deti o tanečno-športové
stretnutia. Každý štvrtok od 15 do 16 hod. sa deti stretávajú v telocvični s
fitneskou Dadou Včelkovou, cvičia rôzne tanečno-športové zostavy pri hudbe,
formujú si postavu pri nenáročných cvikoch, zveľaďujú si kondičku, rozvíjajú
svoje tanečno-pohybové schopnosti, skrátka relaxujú aktívnym prospešným
spôsobom…

Foto: Martin Hruboš

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

Foto: Tomáš Richveis a Zuzana Pucherová

Formačné aktivity
Debatníček – pre deti I. stupňa ZŠ
Babský klub – pre dievčatá od 12 r.
Biblický klub – pre deti II. stupňa ZŠ

Zážitkové podujatia
Aj v roku 2014 sme zrealizovali Nocovačku pre deti v Centre. Ide o veľmi
obľúbenú zážitkovú aktivitu, na ktorú sa deti tešia celý školský rok. Deti,
ktoré pravidelne navštevovali počas školského roka naše aktivity v Centre,
sa potom za odmenu môžu v lete zúčastniť na nocovačke... Tá tohtoročná sa
niesla v pirátskom duchu...

Zážitkové podujatia

Valentínska párty, Detské divadelné predstavenie, Letné
zábavné popoludnie s vodným futbalom, Výlety, Besedy,
Den dziňí, Mikuláš...

