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Vicuna,

bl. Laura

Našou patrónkou je
v
ktorá sa narodila 5. apríla 1891 v
Santiagu - hlavnom meste Chile. Napriek tomu,
že sa s ňou život moc nemaznal, v internátnej škole
sestier saleziánok pochopila, v čom spočíva svätosť.
Vo veku 12 rokov obetovala svoj život za obrátenie
svojej matky. Jej heslom bolo: „Radšej zomrieť ako
zhrešiť!“ Laura je patrónkou rodín v ohrození

a tínedžerov – mladých ľudí.
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cislach
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15 stredísk 4 súkromné centrá voľného času vyše 250
animátorov skoro 1400 členov vyše 100 základných
kolektívov viac ako 100-vka vzdelávacích podujatí ročne

SCVC / Sukromne
volneho casu

centra

v
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Laura, zdruzenie mladych

I

je mládežnícka nezisková organizácia.
Jej cieľom je na princípoch preventívneho systému
dona Bosca predchádzať negatívnym javom vo výchove
mladých ľudí a to tým, že im ponúka
zmysluplné využitie voľného času
prostredníctvom rôznych aktivít. Laura úzko
spolupracuje so sestrami saleziánkami –
Inštitútom Dcér Márie Pomocnice.

v

Nase poslanie

- rozvoj osobnosti mladých ľudí najmä v čase dospievania
- realizácia aktivít pre deti a mládež, prednostne
zameraných na rozvoj dievčat, aby spoznali
a prijali poslanie ženy, matky
- vytváranie podmienok a možností
pre rast mladých ľudí a ich sebarealizáciu tak,
aby sa stali zodpovednými
a plnohodnotnými občanmi a angažovanými
kresťanskými osobnosťami
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SCVČ Laura v Dolnom Kubíne / cvclaura.dk@gmail.com
SCVČ Laura v Dubnici nad Váhom / scvcdubnica@gmail.com
SCVČ Laura v Humennom / scvche@gmail.com
SCVČ Laura v Prešove / laura.presov@gmail.com
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Leták bol financovaný z dotácie
Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky.

Web: www.laura-mladez.sk
Facebook: http://www.facebook.com/LauraMladez
Youtube: http://www.youtube.com/user/TheLauraMladez
Twitter: https://twitter.com/LauraMladez
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Mamateyova 4, 851 04 Bratislava, mobil: 0905 337 020,
tel./fax (02) 624 10 219, e-mail: laura.zdruzenie@gmail.com,
č. účtu: 134 196 1955 / 0200, IČO: 319 559 16, DIČ: 202 124 1970

Laura ustredie:
I
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zdruzenie mladych

Laura
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Timy:
Kultúrny tím / kulturny.tim@gmail.com
Športový tím / sportovytim@gmail.com
Mediálny tím / laura.matelko@gmail.com

Cesty zrenia – metodický materiál
Pôstne zamyslenia – Forty for You
Adventné zamyslenia - Projekt: Vianoce!
Bambiriáda v Námestove
Dobrovoľníci deťom v Trnave
Deň detí – svet detí v Banskej Bystrici
72 hodín
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Zákamenné 843, 029 56
laura.namestovo@gmail.com

Námestovo

Cyrila a Metoda 13, 071 01
laura.michalovce@gmail.com

Michalovce

Štyri víkendovky, ktoré učia mladých ľudí ako sa stať
tvorcami, či dobrovoľníkmi na poli médií s jasnou
orientáciou na etiku a hodnoty. V projekte MeŠ Laura
spolupracuje so sestrami saleziánkami a saleziánmi.
MeŠ / medialnaskola@gmail.com

Ulica slobody 1, 966 81
laura.zarnovica@gmail.com

Žarnovica

Krížova 12, 917 01
laura.trnava@gmail.com

Trnava

Záhradnícka 21, 931 01
laura.samorin@gmail.com

Šamorín

Námestie baníkov 29, 048 01
laura.roznava@gmail.com

Rožňava

Jarkova 2, 080 01
laura.presov@gmail.com

Prešov

Medialna skola / MeS

v

Nase aktivity
v

Strediskove

I

Pod kaštieľom 639/30, 018 41
laura.dubnica@gmail.com

Dubnica nad Váhom

Jánoškova 1615/30, 02601
laura.dkubin@gmail.com

Dolný Kubin

Drábova 12, 041 01
laura.kosice@gmail.com

Košice

Bratislava - Mamateyova
Mamateyova 4, 851 04
laura.mamateyova4@gmail.com

Lipová 23, 066 01
laura.humenne@gmail.com

Humenné

Bratislava - Kremnická
Kremnická 19, 851 01
laura.kremnicka@gmail.com

Tehelná 7, 056 01
laura.gelnica@gmail.com

Gelnica

Javornícka 3, 974 11
laura.bbystrica@gmail.com

Banská Bystrica

Strediska

oto

stretká – stretnutia rovesníckych skupín
krúžková a klubová činnosť
výlety, prímestské tábory, tábory
duchovné obnovy a duchovné cvičenia
vzdelávacie aktivity pre dobrovoľníkov, animátorov
kultúrno-zábavné podujatia
športové aktivity a turnaje
streetwork
karnevaly
spevácke zbory
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Celoslovenske

Mediálna škola
V nasadení života
turnaje (vybíjaná, volejbal, floorball)
Teendance
GPS
účasť na medzinárodných saleziánskych hrách PGS
školenia trénerov
volejbalové sústredenia
Pomedzi riadky
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V spolupraci so salezianskou rodinou:
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VIDES / V nasadeni zivota
v

Projekt misijného dobrovoľníctva v sociálne slabšom

prostredí – nielen u nás (Boľkovce, Hriňová, Luník IX, Plavecký
Štvrtok), ale aj v zahraničí (Ukrajina, Albánsko, Rumunsko, JAR)
VIDES / vides.priprava@gmail.com
v
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