
Teendance / najväčšia tanečná 
akcia: 120 roztancovaných  
teenageriek;

Pomedzi riadky / 6. ročník 
obľúbeného mediálneho školenia 
–tento rok spolu s Domkou;

mediálna škola meš / točila  
1. aj 2. ročník súčasne;

VideS / najviac destinácií doteraz 
Rumunsko, Angola, Ukrajina, 
Albánsko, Hriňová-Boľkovce  
(SR), Sobotište (SR);

rozkVeT kulTúrneho Tímu /  
organizoval celoslovenské podujatia 
Laurasong a Teendance,  
pripravil projekt pre rozvoj  
dramatickej tvorby;
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je to o ľuďoch a na ľuďoch!
Práca tímov = náš rozvoj! Asi takto by som  
v skratke vyjadrila podstatu Laury v roku 
2010. Stavili sme na tímovú prácu a výsled-
kom je niekoľko zaujímavých stretnutí  
a celoslovenských podujatí, ktoré zanecháva-
jú „stopy“ v deťom a mladých, ktorí sa ich 
zúčastnili. A to môže byť impulzom aj pre 
naše strediská a ich pravidelnú činnosť.  
Verím, že nič z toho, čo sa 
urobilo, nevyjde na prázd-
no, ale prinesie to ovocie.
Tak šírme dobro aj naďalej, 
poďme malými, ale jasnými 
krokmi dopredu! A neza- 
búdajme, že nestačí iba 
robiť akcie, ale potrebné 
je žiť svoju identitu, svoje 
poslanie animátora,  
osobne rásť, aby sme  
mali čo dávať a mohli byť 
“svetlom” pre iných:).

mgr. Jana kurkinoVá Fma
Predsedníčka združenia Laura

Beh S nádeJou / športový tím  
sa okrem našich regionálnych  
a celoslovenských aktivít podieľal  
aj na Bratislavských misiách;

noVý dizaJn Preukazu;

laura diár a malá a šikoVná / praktické 
publikácie pre dobrovoľníkov;

ProJekT 72 hodín / ocenenie od Rady 
mládeže Slovenska za najaktívnejšie 
zapojenie – spolu s Domkou;

STreTnuTia STrediSkoVý rád /  
3 regionálne školenia s témou  
líderstvo a time manažment.
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PredSednícTVo

Jana Kurkinová FMA
predsedníčka

Viktória Kolčáková
podpredsedníčka
Marta Peťková FMA 
Ľubica Mervová FMA 
Aďa Pienčáková 
Viera Bašistová
Lucia Chmelová 

regranTingoVá komiSia
Ľubica Májeková
Erika Kľačanská
Jana Večerková

konTrolná komiSia
Veronika Rohalová
Marta Baňasová FMA
Zuzana Brestovanská
Eva Marušincová
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laura – združenie mladých

výročna
SPráVa

la
u
ra

rozvoj 
výchova
žena 
dobrovoľníctvo

združenie mladých je dobrovoľné 
občianske združenie detí a mládeže

Cieľom činnosti je rozvíjanie  
osobnosti mladých ľudí 

so špeciálnou pozornosťou  
na dievčatá a mladé ženy  
a plnohodnotné využitie  
voľného času

Kľúčové 
voľby Laury



ceLosLovensKé aKtivity

stredisKová činnost

Rovesnícke skupiny, streetwork, krúžky 
(gitara, tanec, spev, bicie, divadlo, šikovné 
ruky, volejbal, ping pong, turistika, orat-
ko...), miestne školy pre animátorov, du-
chovné cvičenia a obnovy, výlety, tábory, 
chatovačky, stanovačky, karnevaly, turnaje, 
maxistretká stredísk, oslavy dona Bosca, 
Laury, Dňa matiek, súťaže...

Živé strediská
Fungujúce strediskové rady
Rozvoj súkromných centier voľného 
času (Dolný Kubín, Dubnica nad 
Váhom, Humenné, Prešov)
Spolupráca / Škola pre animátorov, 
Pomedzi riadky, školenia 
pre terénnych pracovníkov

naše PrioriTy

16 stredísk 1 393 členov
304 dobrovoľníkov

101 základných kolektívov

3 214 stretnutí základných kolektívov

448 jednodňových podujatí 
pre 11 392 účastníkov

47 viacdňových podujatí 
pre 1430 účastníkov

9 pobytových podujatí 
pre 509 účastníkov

122 vzdelávacích podujatí 
pre 1 690 účastníkov

2 podujatia v zahraničí / zúčastnilo 
sa 19 dobrovoľníkov

oSoBnoSTný rozVoJ
Žijem, čo s tým, Orientácie / objavovanie 
životného povolania

PríJmy
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pre vnútornú potrebu vydala organizácia Laura, 
združenie mladých s finančnou podporou MŠ sr 2010

Médiá
6. ročník školenia Pomedzi riadky, 
pokračovanie v projekte Mediálna škola 
MeŠ „Myslím globálne, tvorím  
v médiách“ so SAMRS Slovakaid

dobrovoľníctvo
V nasadení života / kurzy, tábory, 
výpravy: Rumunsko, Angola, Ukrajina, 
Albánsko, Hriňová-Boľkovce, Sobotište

šPorT
Účasť na na medzinárodnom volejbalo-
vom turnaji v Záhrebe, regionálne  
a celoslovenské turnaje vo volejbale  
a floorbale, spoluorganizovanie Behu  
s nádejou počas Bratislavských misií

kulTúra
4. ročník Laurasongu – prehliadky spe-
váckych zborov, rozbehnutie tanečnej 
súťaže TeenDance

Ministerstvo školstva SR 
dotácia od iného subjektu verejnej správy 
(Ministerstvo práce sociálnych vecí  
a rodiny – aktivačný príspevok)
dotácia od miestnej samosprávy  
(mestské a miestne úrady)
členské príspevky
ostatné príjmy (účastnícke poplatky, dary, 
2%, úroky z vkladov...)

Položka Suma v €
1.   dotácia z MŠ SR 41 827,00

2.   dotácia z iných štátnych  
      orgánov 7 254.00

3.   dotácie od iných subjektov 4 971,50

4.   členské príspevky 2 786,00

5.   účastnícke poplatky 21 831,58

9.   ostatné príjmy 10 174,44

Spolu: 108 934,55

chod ústredia / na zabezpečenie chodu 
ústredia, na mzdy a dohody, na zastrešova-
nie stretnutí orgánov ZL, propagáciu a spra-
vovanie web stránky, vydávanie publikácii...
náklady na priamu prácu na strediskách / 
chod a činnosť stredísk
celoslovenské projekty

VýdaVky

Položka Suma v €
mzdy, platy, dohody 13 152,76

poistné a príspevky 4 748,6

cestovné 4 092,72

poštovné 151,50

telefón 1 030,95

materiál 14 145,76

nájom 200,00

software 105,00

služby 27 560,34

dane a poplatky 6 032,23

služby 9 099.34

ostatné 92,07

akcie celkovo 56 145,47

Spolu: 108 996,40


