Správa o činnosti OZ Čisté srdce
za rok 2013
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Ciele a činnosť OZ (podľa stanov)
• 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
mládeţ z málo podnetného prostredia, deti z neúplných rodín,
menšiny, seniori, nezamestnaní, diskriminované deti a ţeny,
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 Čistého srdca v r. 2013
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•

projekt Záujmové a zážitkové aktivity pre deti a mládež ako prevencia sociálnopatologických javov (výkon opatrení sociálno-právnej ochrany detí cez voľnočasové aktivity
pre deti a mládeţ v priestoroch Centra (projekt podporený BSK) – projektom realizujeme
povinnosť obce, ktorá jej vyplýva zo zákona o sociálno-právnej ochrane detí
projekt Detské divadelné štúdio Divadlo z domčeka
zážitkové podujatia pre deti a verejnosť v obci Veľké Leváre (Den dziňí, Deň hier a
súťaţí, celodenné výlety, nocovačka pre deti, záţitkové workshopy, divadelné predstavenie pre
deti, vodný futbal, koncert, prázdninové programy pre deti...)
výlety a exkurzie pre deti, rodičov s deťmi
vzdelávacie semináre a konferencie
podujatia pre členov OZ Čisté srdce (Svätojánska grilovačka, Predvianočné posedenie pri
kapustnici, vzdelávacie semináre)
základné sociálne poradenstvo (v priestoroch Centra) a sociálna práca s klientom
MAMAklub (2x do týţdňa v priestoroch Centra, rozvoj občianskych aktivít, podpora
mamičiek na MD stretávať sa vo voľnom čase, podpora rodičovstva a rodiny )
spolupráca a aktívna účasť na podujatiach obce a občianskych združení (pomoc pri
podujatiach obce - karneval, MDD, Marec-Mesiac knihy, vystúpenia detí na podujatiach Deň
matiek, Mesiac úcty k starším, Levársky advent, realizácia súťaţí a hier deti deti... )
zabezpečovanie odbornej praxe pre študentov vysokej školy v odbore sociálna práca a
sociálna pedagogika

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

PROJEKTOVÉ AKTIVITY V ROKU 2013
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Každodenná pomoc deťom pri príprave na vyučovanie deti I. a II. stupňa ZŠ (počas celého
školského roka, úzka spolupráca so základnou školou a rodičmi detí)
Prípravníček (letný kurz pre predškolákov z málo podnetného prostredia)
Tvorivé dielne
Formačné aktivity (Debatníček, Biblický klub, Babský klub, Tínedţerský klub)
Hudobno-tanečná dielňa
Kuchársky krúžok
Centráček (časopis, ktorý píšu deti navštevujúce Centrum)
Športové hry a súťaže
Zážitkové podujatia a aktivity pre deti, rodiny s deťmi (detské divadelné predstavenie, vodný
futbal a koncert, dni hier a súťaţí, Deň dziňí, Mikuláš v Centre, nocovačka v Centre, výlety...)
Zážitkové workshopy a semináre
Sociálna práca s klientom + základné sociálne poradenstvo
poznámka: klient = celá rodina
KONTROLA REALIZÁCIE PROJEKTOVÝCH AKTIVÍT ZO STRANY BSK PREBEHLA V
OZ ČISTÉ SRDCE V JÚNI A NOVEMBRI 2013.

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

NÁVŠTEVNOSŤ AKTIVÍT V ROKU 2013
•

V roku 2013 bola návštevnosť projektových aktivít veľmi dobrá.
Spolu 40 – 50 klientov, toho cca 60 detí, 15 dospelých.
Klient = celá rodina, t.j. deti súrodenci + rodičia
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december

•
•
•

42 klientov, z toho 54 detí a 16 dospelých, 1 nový klient
45 klientov, z toho 57 detí a 16 dospelých, 3 noví klienti
45 klientov, z toho 57 detí a 16 dospelých, 0 nových klientov
50 klientov, z toho 62 detí a 16 dospelých, 6 nových klientov
52 klientov, z toho 64 detí a 16 dospelých, 2 noví klienti
52 klientov, z toho 64 detí a 16 dospelých, 0 nových klientov
52 klientov, z toho 64 detí a 16 dospelých, 0 nových klientov
52 klientov, z toho 64 detí a 16 dospelých, 0 nových klientov
36 klientov, z toho 48 detí a 15 dospelých, 8 nových klientov
40 klientov, z toho 52 detí a 15 dospelých, 4 noví klienti
43 klientov, z toho 55 detí a 16 dospelých, 3 noví klienti
43 klientov, z toho 55 detí a 16 dospelých, 3 noví klienti

Pri realizácii preventívnych voľno-časových aktivít Pomoc deťom pri príprave na vyučovanie a
Prípravníček bola v roku 2013 veľmi dobrá spolupráca so ZŠsMŠ vo V. Levároch, predovšetkým s
triednymi učiteľkami prvého stupňa ZŠ.
Dobrá spolupráca bola tiež s n.o. Vstúpte v Malackách (umiestňovanie klientky s handicapom do
denného stacionára)
Spolupráca s rodičmi bola úspešnejšia u detí prvého stupňa a to v prípadoch, kde sa darilo vplývať na
dieťa zo strany školy, Centra a rodiny zároveň.

Každodenná pomoc deťom pri príprave na vyučovanie
(I. a II. stupeň ZŠ)
Pomoc pri práci s PC (I. a II. stupeň ZŠ)
pomoc deťom pri učení realizujú dve animátorky

Prípravníček 2013
(letný kurz pre predškolákov z málo podnetného prostredia)
Aj počas letných prázdnin 2013 realizovalo OZ Čisté
srdce vo Veľkých Levároch preventívnu prázdninovú
aktivitu pre predškolákov (Prípravníček) v priestoroch
Centra záujmových aktivít. Táto aktivita zábavnou formou
napomáha k plynulému prechodu detí z materskej školy do
prvého ročníka základnej školy. Deti si rozvíjajú sociálne a
komunikačné zručnosti, jemnú motoriku a kognitívne
schopnosti, orientáciu v priestore, pohybové schopnosti…
Hravou formou sa naučia spievať piesne, a spoločne stolujú
pri desiatej… Aktivitu realizuje OZ Čisté srdce uţ druhý rok
v rámci projektu Záujmové a zážitkové aktivity pre deti ako
prevencia sociálno-patologických javov vďaka podpore Úradu
Bratislavského samosprávneho kraja.
Zdroj: www.centrum.levare.sk

Tvorivé dielne 2013

Hudobno-tanečná dielňa 2013

Deti vystupovali v obci Veľké Leváre na podujatiach:
Deň matiek, Mesiac úcty k starším, Levársky advent

Zážitkové podujatia 2013
polročná fašiangová párty * zážitkový workshop Vitajte v Mexiku!

Zážitkové podujatia 2013
* jarný šachovo-dámový turnaj * jarný prázdninový výlet
do Bratislavy do Detského múzea *

Zážitkové podujatia 2013
* prázdninová nocovačka v Centre: Vitaj vo Zvieratkove *

Zážitkové podujatia 2013
* divadelné predstavenie pre deti * vodný futbal *
23. augusta 2013 sme sa rozlúčili s letnými prázdninami. Pre
deti menšie a staršie boli pripravené nafukovacie atrakcie vodný
futbal a skákací hrad a koncert skupiny Inside Band. Podujatie
zorganizovalo OZ Čisté srdce v areáli Centra záujmových aktivít
vo Veľkých Levároch. (zdroj: www.centrum.levare.sk)

16. augusta 2013 nám zahralo divadlo Ţihadlo
predstavenie O Snehulienke. Aj tento rok
zabezpečilo detské predstavenie OZ Čisté srdce.
Herci vdýchli ţivot mnohým postavám; mamičke aj
tatovi, princovi, zlej macoche, zvieratkám, a
samozrejme Snehulienke a siedmim trpaslíkom.
“Klasická rozprávka, popretkávaná humorom
charakteristickým pre divadlo Ţihadlo” rozosmiala a
potešila malých aj veľkých divákov. Spoločne s
bábkami a hercami sme si aj zaspievali “Hej, hou,
hej
hou,
uţ
ideme
domov…”
(zdroj: www.centrum.levare.sk)

Zážitkové aktivity 2013
* prázdninový výlet do Bratislavy k Dunaju *

12. júla 2013 sme sa vybrali na výlet do
Bratislavy k Dunaju. Výlet pre deti
zabezpečilo OZ Čisté srdce. Z hlavnej
stanice sme išli pešo Starým Mestom popri
prezidentskom paláci a tzv. modrom
kostole, prešli sme ponad Dunaj po
bratislavskom Starom moste aţ do
rekreačného areálu pre deti na brehu
Dunaja, kde sme sa vyskákali na veľkej
trampolíne, vyskúšali malý vlek, či poleţali
len tak na leţadlách na “pláţi” pri
Dunaji… Slniečko svietilo, nálada bola
výborná, a my sme sa tešili z vydareného
výletu. (zdroj: www.centrum.levare.sk)

Zážitkové aktivity 2013
* Den dziňí * Mikuláš v Centre *

Deň Rómov 2013 v QUO VADIS v Bratislave
8. apríla 2013 sme sa z Čistého srdca vybrali so staršími deťmi z Centra do Bratislavy do Domu Quo Vadis v Bratislave, kde bol pri
príležitosti medzinárodného Dňa Rómov pripravený zaujímavý program. O svojich dlhoročných skúsenostiach z formačnej
práce s Rómami hovoril P. Martin Mekel z Grékokatolíckeho formačného centra pre Rómov v Čičave. Súčasťou programu bola
prezentácia činnosti formačného centra z Čičavy spojená s predajnou výstavou rezbárskych výrobkov Rómskej umeleckej dielne;
koncert rómskej gospelovej kapely F6 a modlitba za Rómsky národ. V rámci svojho koncertu nám hudobníci z kapely F6
vyrozprávali svoje ţivotné príbehy a osobné svedectvá.
(Zdroj: www.centrum.levare.sk)

Zážitkové podujatia 2013
* koncoročná opekačka spojená s hrami a súťažami

Kuchársky krúžok 2013

CENTRÁČEK
časopis, ktorý píšu deti navštevujúce Centrum
• Centráček je nová aktvita, ktorá vznikla v roku 2013
• pod vedením animátoriek deti pripravujú svoje články o záţitkoch z aktivít, ktoré
navštevujú v Centre; píšu články; pripravujú si otázky na rozhovory a besedy s
ľuďmi známymi z verejného ţivota v našej obci (rozhovor so starostom obce, s
farárom, beseda s detskou zdravotnou sestrou...)
• deti sa stretávajú s vedúcou animátorkou pravidelne raz do týţdňa na redakčnej rade
• v roku 2013 vyšli dve čísla časopisu (po 50 kusov kaţdé číslo)
• kaţdé číslo je distribuované animátorkami do školy, na obecný úrad, oba farské
úrady, kultúrneho domu, deťom, rodičom a verejnosti
• jednotlivé čísla časposu si moţno prečítať aj na www.centrum.levare.sk
• OZ Čisté srdce na túto aktivity prispieva najmä dobrovoľníckym animátorským
potenciálom a materiálom na tlač časopisu

OZ Čisté srdce na podujatiach obce 2013
Karneval, Marcové čítanie z rozprávkových dní, Deň matiek,
MDD, Mesiac úcty k starším, Levársky advent
Aj tento rok prispelo OZ Čisté srdce na podujatí pre deti pri príleţitosti MDD
súťaţami, hrami a maľovaním na tvár… Daţdivé počasie donútilo organizátorov
podujatie k MDD realizovať v priestoroch kultúrneho domu vo Veľkých
Levároch. Napriek nevľúdnemu počasiu sa však deti výborne zabávali. OZ Čisté
srdce sa teší, ţe prispelo aj tento rok k oslave dňa detí svojou “troškou do mlyna”
O dni detí vo Veľkých Levároch uverejnila reportáţ Západoslovenská televízia na
http://www.zapadoslovenska.sk/video/1743
Zdroj: www.centrum.levare.sk

OZ Čisté srdce nechýbalo na detskom karnevale v našej obci ani tento rok. V sobotu 26.
januára 2013 sme boli na indiánskom karnevale. Napriek tomu, ţe nie všetky deti prišli
na karneval vo výsostne indiánskych maskách, atmosféra bola vskutku indiánska
Naučili sme sa indiánsky pozdrav, zatancovali sme si, súťaţili v zaháňaní bizónov do
ohrady… A uţ teraz sa tešíme na ďalší karneval o rok. Zdroj: www.centrum.levare.sk

Projekt Detské divadelné štúdio
Divadlo z domčeka

OZ Čisté srdce v spolupráci s Ing. Róbertom Perničkom za Orange
získalo v r. 2013 finančnú podporu 300 eur zo zamestnaneckého
grantového programu Nadácie Orange na zabezpečenie základného
vybavenia detského divadelného štúdia Divadlo z domčeka z Veľkých
Levár. Z projektu boli zakúpené: javiskový koberec, materiál na
zhotovenie divadelných paravánov, orffové hudobné nástroje. Toto
vybavenie je vyuţívané pri nácvikoch divadelných predstavení a pri
odohraných predstaveniach pre verejnosť. Divadlo z domčeka
vzniklo v r. 2013 a odohralo svoju prvú premiéru Domček, domček,
kto v tebe býva v apríli 2013. V obci V. Leváre odohralo toto
predstavenie spolu trikrát. Jedno predstavenie odohralo v Malackách
v rámci prehliadky detských divadelných súborov v novembri 2013.

Ďalšie aktivity Čistého srdca v roku 2013
• MamaKlub (dvakrát do týţdňa pre mamičky na MD s deťmi,
podpora občianskych aktivít v obci, podpora rodičovstva a
rodiny...)
• spoločenské podujatia pre členov OZ Čisté srdce
(jún 2013 Svätojánska grilovačka,
december 2013 Predvianočné posedenie pri kapustnici)
• hlbšia spolupráca so Vstúpte n.o. Malacky (umiestňovanie
klientky do Vstúpte)
• noví dobrovoľníci na aktivity s deťmi
• noví vysokoškoláci - študenti sociálnej práce (praktikanti)
• nová spolupráca s tvorcami projektu na rybníku vo Veľkých
Levároch (plánované záţitkové podujatie pre deti cez letné
prázdniny 2014)

DARUJTE 2% vašej dane
za rok 2013 ČISTÉMU SRDCU
Čisté srdce organizuje počas celého roka rôzne zážitkové podujatia pre deti
a rodiny, i pre verejnosť v obci Veľké Leváre.
Aj vďaka Vašim 2% dane je schopné OZ zaplatiť napríklad divadelné
predstavenie, stanovačku či koncert pre deti, vodný futbal, ceny do súťaží…

Pomôžte nám pomáhať. Našej obci – našim deťom – našej
komunite. ĎAKUJEME VÁM!
Názov: Čisté srdce
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 308 588 36
Sídlo: 908 73 Veľké Leváre č. 839

Čo robí Čisté srdce v priestoroch Centra záujmových aktivít a v obci Veľké Leváre:
- vytvára priestory pre zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže,
- realizuje počas školského roka a počas letných prázdnin voľnočasové aktivity pre
deti a mládež,
- realizuje príležitostné zážitkové podujatia pre rodiny s deťmi a verejnosť
(zážitkové workshopy, výlety, kultúrne podujatia, dni hier a súťaží…),
- realizuje dvakrát do týždňa stretávanie sa mamičiek s detičkami na MAMAklube,
- pomáha rodičom, ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu venovať svojim deťom,
- realizuje vzdelávacie semináre a konferencie,
- realizuje základné sociálne poradenstvo a sociálno-preventívne aktivity.

