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aša vďaka patrí v prvom rade Bohu 
za lásku, ktorou nás zahŕňa a za 
to, že môžeme každý deň cítiť 

jeho starostlivosť o nás.

Ďakujeme všetkým členom a dobrovoľníkom 
združenia – deťom a mladým, animátorkám 
a animátorom, rodičom a všetkým,
ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli 
alebo prispievajú k nášmu spoločnému dielu 
pre dobro detí a mladých. Zvlášť ďakujeme 

Mgr. Jana Kurkinová
riaditeľka ústredia

Keď don Bosco videl situáciu mladých, rozhodol sa pre výchovu. 

(Pascual Chávez)

Vychovávať znamená pomáhať každému 

stať sa úplnou osobou. 

(Pascual Chávez)
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Motto
Chcete robiť dobré veci? 
Vychovávajte mladých ľudí.
Chcete robiť lepšie veci? 
Vychovávajte mladých ľudí.
Chcete robiť božské veci? 
Vychovávajte mladých ľudí.

don Bosco

sestrám saleziánkam, členom saleziánskej 
rodiny, farským úradom za ich fandenie 
a duchovné sprevádzanie.

Ďakujeme aj všetkým, ktorí nás finančne 
podporovali počas celého roka, a to 
zvlášť: MŠ SR, nadáciám – NDS, INTENDA, 
mestským a obecným úradom v sídlach 
našich stredísk, darcom 2% a ostatným 
dobrodincom. 


Keď don Bosco videl situáciu mladých, rozhodol sa pre výchovu. 

(Pascual Chávez)

Vychovávať znamená pomáhať každému 

stať sa úplnou osobou. 

(Pascual Chávez)
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 aura, združenie 
mladých, je mládežnícke 
občianske združenie 

s celoslovenskou pôsobnosťou. 
Vzniklo v roku 1993. Svoju 
činnosť vyvíja v 7 regiónoch, 
v 17 strediskách, v ktorých bolo 
v roku 2007 združených 1047 detí 
a mladých. Ústredie sídli v Bratislave.

Združenie Laura (ZL) ponúka široké 
spektrum pravidelných i nepravidelných aktivít 
a podujatí – výchovno-vzdelávacie, športové, zábavno-
kultúrne, sociálne... Poskytuje tiež priestor pre tvorivosť 
a sebarealizáciu detí a mladých bez ohľadu na ich 
spoločenské postavenie alebo vierovyznanie. 

Cieľom činnosti združenia je rozvíjanie 
osobnosti mladých ľudí – so špeciálnou pozornosťou 
na dievčatá a mladé ženy – a plnohodnotné využitie 
voľného času. Kľúčové voľby Laury sú: rozvoj – výchova 
– žena – dobrovoľníctvo. Združenie vo svojej výchovnej 

Vychovávať so srdcom dona Bosca znamená pre vychovávateľa 

najprv kultivovať vlastné srdce. 

(Pascual Chávez)
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činnosti uplatňuje preventívny systém saleziánskej 
výchovnej skúsenosti. 

Svoju činnosť uskutočňuje na báze 
dobrovoľníctva. Sú to práve mladí dobrovoľníci – 
animátori a animátorky, ktorí sa vo veľkej miere 
podieľajú na činnosti s deťmi a mladými na 
jednotlivých strediskách. V roku 2007 sa do činnosti 
v Laure zapojilo asi 270 mladých dobrovoľníkov.

Laura, združenie mladých, je členom Rady mládeže 
Slovenska (RMS) a tiež medzinárodnej organizácie 
pre dobrovoľníkov VIDES. Úzko spolupracuje so 
saleziánskou rodinou, hlavne so sestrami saleziánkami 
(FMA) a tiež s inými detskými a mládežníckymi 
organizáciami na Slovensku, hlavne so združením 
Domka.

PRIORITY ZDRUŽENIA v roku 2007
1. posilnenie identity – revízia stanov ZL, prijatie 

jednotného názvu združenia: Laura, združenie 
mladých, sfunkčnenie strediskových rád ; 

2. komunikácia a propagácia – spustenie 
aktualizovanej web stránky ;

3. vzdelávanie – pravidelné a systematické vzdelávanie 
dobrovoľníkov i ostatných členov združenia.

Vychovávať so srdcom dona Bosca znamená pre vychovávateľa 

najprv kultivovať vlastné srdce. 

(Pascual Chávez) 
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alné zhromaždenie(VZ) je 
najvyšším orgánom ZL. Jeho uznesenia sú 
platné pre všetkých členov Laury. 

Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých dôležitých 
otázkach týkajúcich sa chodu ZL. V roku 2007 sa 
valné zhromaždenie stretlo 2-krát: mimoriadne VZ sa 
uskutočnilo 26. januára v Dubnici nad Váhom a riadne 
VZ sa konalo v Belušských Slatinách 27.–29.apríla. Tu 
sa prijalo niekoľko dôležitých uznesení: odsúhlasila 
sa zmena Stanov ZL a tiež prebehli voľby do orgánov 
združenia. 

Predsedníctvo rozhoduje o „lauráckych“ 
záležitostiach na celoslovenskej úrovni. Je najvyšším 
orgánom ZL v období medzi zasadnutiami VZ. V roku 
2007 sa stretlo 3-krát a zameralo sa predovšetkým na 
posilnenie „lauráckej“ identity a zlepšenie propagácie 
a komunikácie v ZL. Predsedníctvo pracovalo v zložení:

Ing. Marta Peťková, predsedníčka združenia
Viera Bašistová, stredisko Prešov
Mgr. Iveta Kubalová, stredisko Bratislava-Kremnická
Bc. Barbora Bendzáková, stredisko Michalovce
Mgr. Zuzana Brestovanská, stredisko Trnava
Mgr. Monika Skalová, stredisko Banská Bystrica
Viktória Kolčáková, stredisko Námestovo 

Regrantingová komisia vypracováva návrh 
rozdelenia finančných prostriedkov na činnosť stredísk 
a ústredia ZL. Jej rozhodnutia podliehajú schváleniu 
predsedníctvom ZL. V roku 2007 sa stretla 3-krát a 
tvorili ju:

Predsedníčka Združenia, riaditeľka ústredia ZL, 
Ing. Ľubica Májeková, Erika Kľačanská,
Jana Večerková.
 

Byť človekom srdca  znamenalo pre dona Bosca 

darovať mladým ľuďom všetky svoje energie až do posledného výdychu. 

(Pascual Chávez)
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Kontrolná komisia vykonáva kontrolu 
hospodárenia ústredia a stredísk. Členky kontrolnej komisie 
od apríla 2007:

Ing. Veronika Nátherová-Rohalová, 
stredisko Bratislava-Kremnická

Mgr. Ľubica Feňová, stredisko Šamorín

Mgr. Slávka Butková, stredisko Banská Bystrica. 

Mediálny tím je pracovná skupina zameraná na 
mediálnu a propagačnú činnosť združenia. 

V roku 2007 si stanovil niekoľko konkrétnych cieľov: 
stabilizovať štvrťročné vychádzanie interného časopisu 
Lawína, utuženie vzťahov s redaktormi zo stredísk, zapájanie 
sa do akcií ako boli FESTA 2007 alebo školenie Networku 
Slovakia. 
Tím v roku 2007 dosiahol aj niekoľko úspechov ako napr.: 
1. miesto pre časopis Lawína v súťaži FAČA v kategórii 
periodík seminárov a spoločenstiev, spolupráca s Domkou 
pri organizácii tretieho ročníka mediálneho školenia Pomedzi 
riadky, Lawína vyšla v náklade 2.500 ks spolu s Domácim 
holubom (časopisom Domky), mladí zo stredísk začali 
aktívnejšie prispievať na web. Tím pracoval v zložení: 

Mgr. Andrea Miklovičová, Bc. Barbora Bendzáková, 
Viktória Kolčáková, Mgr. Marián Staňo a v novembri 
sa pridali aj ďalšie členky: Jana Vojtasová a Gabriela 
Miškovičová.

Byť človekom srdca  znamenalo pre dona Bosca 

darovať mladým ľuďom všetky svoje energie až do posledného výdychu. 

(Pascual Chávez)

Don Bosco dokázal zosúladiť autoritu s láskavosťou, 

lásku k Bohu s láskou k mladým. 

(Pascual Chávez)
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Činnosť ústredia ZL v roku 2007:
– servis a konzultácie pre strediská;

– administratíva a ekonomika ústredia a združenia;

– organizačné zabezpečenie zasadnutí 
orgánov ZL;

– koordinácia celoslovenských podujatí a projektov;

– zabezpečovanie účasti našich členov na domácich 
a zahraničných aktivitách;

–  propagácia Laury na celoslovenskej úrovni;

–  vydávanie časopisu Lawína a iných publikácii;

–  PR - kontakty s vonkajšími subjektmi (MŠ SR, RMS 
a regionálne rady, iné mládežnícke organizácie...).

Personálne obsadenie ústredia:

Mgr. Jana Kurkinová, riaditeľka ústredia
Ing. Veronika Nátherová-Rohalová, účtovníčka
Mgr. Slávka Butková, projektový manažér
Monika Kovaľová, office manažér
Mgr. Andrea Miklovičová, manažér pre média a propagáciu
Bc. Barbora Bendzáková, šéfredaktorka Lawíny 
Mgr. Marián Staňo, grafické práce a správa web stránky
Ing. Ľubica Májeková, Mzdové účtovníctvo 

a vedenie mzdovej agendy (dobrovoľníčka)

Ústredie
adresa: Mamateyova 4, 851 04 Bratislava
telefón: (02) 624 102 19
e-mail: ustredie@laura-mladez.sk

Prevencia umožňuje mladým ľuďom 

prejaviť ich pozitívne energie 

a chráni ich pred úpadkom. 

(Pascual Chávez)
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Činnosť ústredia ZL v roku 2007:
– servis a konzultácie pre strediská;

– administratíva a ekonomika ústredia a združenia;

– organizačné zabezpečenie zasadnutí 
orgánov ZL;

– koordinácia celoslovenských podujatí a projektov;

– zabezpečovanie účasti našich členov na domácich 
a zahraničných aktivitách;

–  propagácia Laury na celoslovenskej úrovni;

–  vydávanie časopisu Lawína a iných publikácii;

–  PR - kontakty s vonkajšími subjektmi (MŠ SR, RMS 
a regionálne rady, iné mládežnícke organizácie...).

Personálne obsadenie ústredia:

Mgr. Jana Kurkinová, riaditeľka ústredia
Ing. Veronika Nátherová-Rohalová, účtovníčka
Mgr. Slávka Butková, projektový manažér
Monika Kovaľová, office manažér
Mgr. Andrea Miklovičová, manažér pre média a propagáciu
Bc. Barbora Bendzáková, šéfredaktorka Lawíny 
Mgr. Marián Staňo, grafické práce a správa web stránky
Ing. Ľubica Májeková, Mzdové účtovníctvo 

a vedenie mzdovej agendy (dobrovoľníčka)

Ústredie
adresa: Mamateyova 4, 851 04 Bratislava
telefón: (02) 624 102 19
e-mail: ustredie@laura-mladez.sk

Banská Bystrica
adresa: Javornícka 3, 974 11 Banská Bystrica
telefón: (048) 417 64 15
e-mail: bbystrica@laura-mladez.sk  

Bratislava – Kremnická
adresa: Kremnická 19, 851 01 Bratislava
telefón: (02) 638 30 317
e-mail: kremnicka@laura-mladez.sk 

Bratislava – Mamateyova
adresa: Mamateyova 4, 851 04 Bratislava
telefón: (02) 62 241 542, 0911 780 257
e-mail: mamateyova@laura-mladez.sk 

Dolný Kubín
adresa: Jánoškova 1615/30, 02601 Dolný Kubín
telefón: (043) 58 640 94
e-mail: dkubin@laura-mladez.sk 

Dubnica nad Váhom
adresa: Pod kaštieľom 639/30, 018 41 Dubnica n/V.
telefón: (042) 44 200 02
e-mail: dubnica@laura-mladez.sk 

Gelnica
adresa: Tehelná 7, 056 01 Gelnica
telefón: (0908) 126 874 

Humenné
adresa: Lipová 23, 066 01 Humenné 
telefón: (057) 77 574 65
e-mail: humenne@laura-mladez.sk 

Prevencia umožňuje mladým ľuďom 

prejaviť ich pozitívne energie 

a chráni ich pred úpadkom. 

(Pascual Chávez)
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Košice
adresa: Drábova 12, 041 01 Košice
telefón: (055) 64 519 72
e-mail: kosice@laura-mladez.sk  

Michalovce
adresa: Cyrila a Metoda 13, 071 01 Michalovce
telefón: (056) 64 310 57
e-mail: michalovce@laura-mladez.sk 

Námestovo
adresa: Zákamenné 843, 029 56 Zákamenné 
telefón: (0904) 274 958
e-mail: namestovo@laura-mladez.sk 

Prešov
adresa: Jarkova 2, 080 01 Prešov
telefón: (0905) 341 108
e-mail: presov@laura-mladez.sk  

Rožňava
adresa: Námestie baníkov 29, 048 01 Rožňava
telefón: (058) 73 464 96
e-mail: roznava@laura-mladez.sk 

Šamorín
adresa: Záhradnícka 21, 931 01 Šamorín
telefón: (031) 56 271 49
e-mail: samorin@laura-mladez.sk 

Torysa
adresa: Torysa 206, 082 76 Torysa
telefón: (0908) 340 567 
e-mail: torysa@laura-mladez.sk  

Trnava
adresa: Krížová 12, 917 01 Trnava
telefón: (033) 55 027 04
e-mail: trnava@laura-mladez.sk 

Žarnovica
adresa: Ulica slobody, 966 81 Žarnovica
telefón: (0902) 882 757
e-mail: zarnovica@laura-mladez.sk

Vychovávateľmi sa stávame, až keď si nás zvolia 

samotní mladí a dovolia nám vstúpiť 

do svojej mysle a srdca. 

(Pascual Chávez)
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 lenom ZL sa môže stať 
každý, kto má chuť zažiť 
radosť zo spoločenstva 

a má túžbu niečo nové sa naučiť... 
:-) Nevylučuje sa členstvo aj v iných 
organizáciách.

Na činnosti Laury sa v roku 2007 podieľalo celkom 
1.047 členov, z toho na západe 395, na strednom 
Slovensku 238 a na východe 414 detí a mladých.
Činnosť koordinovalo asi 274 animátorov 
a dobrovoľných pracovníkov v 94 základných 
kolektívoch, ktoré sa stretli 3 409-krát.
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 innosť združenia sa 
uskutočňuje na dvoch 
úrovniach: celoslovenské 
projekty a stredisková činnosť.

CELOSLOVENSKÉ PROJEKTY
V nasadení života – program pre dobrovoľníkov 
v rámci svetovej organizácie VIDES. 4 víkendové tréningy 
so zameraním na posilnenie osobnej identity a rastu, na 
komunikáciu, dynamiku skupín a teoretickú a praktickú 
prípravu na prácu s deťmi v chudobnom prostredí doma 
aj v zahraničí. Zúčastňovalo sa ich 25 dobrovoľníkov. 
Vyvrcholením prípravy boli dva dvojtýždňové kurzy 
misijných dobrovoľníkov na Ukrajine (vo Ľvove – 
7 dobrovoľníkov a 14 v Užhorode.) Mesačný kurz 
v Albánsku (3 dobrovoľníčky v Tirane).

Žijem čo s tým – víkendové školenie zamerané 
na objavovanie svojho životného povolania; spojené 
so svedectvami konkrétnych ľudí žijúcich v rôznych 
povolaniach. Stretnutie absolvovalo 26 účastníčok.

Orientácie – cyklus 6 víkendových stretnutí pre 
dievčatá,  prednášky a aktivity so zameraním na 

Oveľa viac dosiahnete 

láskavým pohľadom 

a povzbudivým slovom 

ako mnohými výčitkami. 

(Pascual Chávez)
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spoznávanie krásy a hodnoty života a na orientáciu 
v životnom povolaní. Vyvrcholením bolo letné záverečné 
5-dňové sústredenie.

Hĺbka I. II. – dva turnusy celoslovenských duchovných 
cvičení; zamerané na prehĺbenie duchovného života 
a osobnej identity.

Pomedzi riadky – mediálny kurz, v tomto roku 
sa konal v partnerstve so žurnalistickou organizáciou 
NETWORK Slovakia a DOMKOU, združením saleziánskej 
mládeže. 
Cieľom projektu je formovať mladých strediskových 
animátorov v oblasti médií, školiť redaktorov a web 
redaktorov oficiálnej stránky nášho združenia. Rozvíjať 
mediálne kompetencie mladých ľudí a ich kritický postoj 
k médiám.

Turnaje vo volejbale
– urobil sa výber dievčat pre reprezentáciu na európske 
saleziánske športové hry PGS v Slovinsku v apríli 2008. 

Laurasong 2007: Spojení piesňou 
– prehliadka speváckych zborov; spojená s worshopmi 
uskutočnila sa v novembri v Dubnici nad Váhom. 
Zúčastnilo sa jej 5 speváckych zborov. Svojou 
účasťou toto podujatie podporili účastníci aj z iných 
stredísk; vyvrcholením bolo vystúpenie sympatického 
hosťa – finalistu Super Star Peťa Bažíka.

Srdce saleziánskeho vychovávateľa bije tam, 

kde bije srdce mladých. (Pascual Chávez)
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Iné vzdelávacie projekty v roku 2007: 
Škonopre – školenie pre nové predsedníčky stredísk;
CeVeČko – riaditeľky súkromných centier voľného času;
Šachtičky – seminár o manažmente overovania plánovania;
Seminár Olivy – prezentácia najnovšieho saleziánskeho 
dokumentu o výchove.

Spolupráca pri tvorbe a organizovaní 
celoslovenských saleziánskych 
podujatí: 

Festa 2007 – celoslovenské stretnutie 
saleziánskej mládeže v Poprade, ktorému 
predchádzala polročná príprava prostredníctvom 
rôznych výziev k sociálnym a charitatívnym 
aktivitám. V organizačnom tíme, v animátorskom 
tíme a v spevokole Festa Bang boli aktívne 
zastúpené členky nášho združenia.

Boss 2007 – celoslovenská saleziánska súťaž 
s témou Život pre život, zameraná na život 
inšpirovaný Skutkami apoštolov a animátorskými 
vzormi, ktorí sa zasadili o dobro druhých (Dominik 
Sávio a Matka Tereza) aj s praktickým aktivitami 
v prospech núdznych.

Škola pre animátorov – trojročný kurz pre 
animátorov saleziánskych stredísk.

Úlohou vychovávateľa je objaviť 

a rozvíjať v mladých ľuďoch zárodky dobra. 

(Pascual Chávez)
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 roku 2007 sme uskutočnili 
celkovo 533 podujatí pre 
15 911 detí a mladých, z toho: 

327 jednodňových podujatí 
– zúčastnilo sa na nich 11 804 detí a mladých 

19 viacdňových podujatí (2-4 dni) 
– pre 405 účastníkov 

13 pobytových podujatí
 – táborov, na ktorých sa zúčastnilo 548 detí a mladých 

174 vzdelávacích podujatí 
– doma i v zahraničí pre 3 154 účastníkov 

My, saleziánski vychovávatelia, stojíme na strane mladých. 

Investujme teda do nich. (Pascual Chávez)
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 ažisko našej činnosti s deťmi 
a mládežou je v pravidelných 
stretnutiach – 

v spoločenstvách, v rovesníckych 
skupinách – stretkách, záujmových 
krúžkoch v miestnych strediskách Laury. 
Stretávanie sa v rovesníckych skupinách 
je kľúčový štýl práce s deťmi a mladými, 
ktorí túžia po spoločenstve – partii, 
kde by sa dobre cítili, zabavili, 
zažili veľa dobrodružstiev 
a mohli sa pritom porozprávať 
o radostiach i problémoch svojho veku. 
V roku 2007 sa stretávalo 
69 takýchto skupín.

Krúžková činnosť 
s pestrou paletou výberu - gitara, tanec, divadlo, varenie-
pečenie, šikovné ruky, šport, tvorivé dielne, bicie, turistický, 
biblický krúžok, oratko a iné. 
V roku 2007 fungovalo v združení 37 krúžkov, v ktorých deti 
i mladí mohli rozvíjať svoje talenty a zmysluplne tráviť svoj 
voľný čas. V 3 strediskách, kde vznikli SCVČ krúžkovú činnosť 
zabezpečujú práve tieto SCVČ. Radosť zo spevu sa odráža 
aj v tom, že v 9 strediskách sa stretávajú spevácke zbory, 
na nácviky, víkendové sústredenia a rôzne vystúpenia pre 
potešenie celého strediska a okolia.

Vzdelávanie
Je určené najmä pre dobrovoľníčky-animátorky,
ktoré venujú voľný čas, energiu a lásku svojím mladším 
kamarátkam a vytvárajú s nimi pekné vzťahy v stretkách 
a krúžkoch. 
Náplňou týchto pravidelných i jednorazových vzdelávacích 
aktivít sú základy preventívneho systému, pedagogiky, 
psychológie, sociológie, spirituality, manažmentu i rôzne 
praktické aktivity na získanie zručností pri sprevádzaní detí 
a mladých a pri organizovaní rôznych podujatí.

Viac ako kedykoľvek predtým je potrebná výchova mysle, svedomia a srdca. 

(Pascual Chávez)
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Športové aktivity
vybíjaná, ping-pong, podujatia plné hier a súťaží, 
turnaje: Turnaj o putovný pohár Márie Dominiky 
Mazzarellovej v Bratislave, Turnaj vo vybíjanej 
a Olympijské hry v Námestove, medzistrediskový 
volejbalový turnaj v Michalovciach a v Dolnom Kubíne.

Kultúrne aktivity
Typickou aktivitou v našich strediskách sú rôzne 
predstavenia, oslavy, maxistretká, ktoré utužujú 
spoločenstvo nielen v rámci malých skupín, ale aj 
v rámci rôznych skupín v strediskách i s ľuďmi mimo 
neho. 
Na týchto podujatiach mohli deti i mladí predviesť, čo 
sa naučili, na krúžkoch, stretkách, čím vedia prispieť 
k dobrej nálade a pobaveniu aj druhých. 
Patria k nim: vianočné večierky a koledovanie, 
Laurovica – päťboj mamy a dcéry v Bratislave, 
kultúrno-zábavné programy pri príležitosti Jána Bosca, 
Deň matiek, Maxistretká a mnohé iné. 

Zábavno-výchovné podujatia 
Majú za cieľ ponúknuť zábavu, hru, šantenie a vybitie 
energie, ktorou mládež oplýva, ale snahou je vložiť do 
podujatia aj výchovný zámer.
Patria k nim: Pevnosť Boyard v Michalovciach, Týždeň 
bez telky v Žarnovici, rôzne koncerty, fašiangové 
zábavy, karneval, Vianočné trhy trochu inak – adventné 
popoludnia plné tvorivosti pre celú rodinu v BA, 
premietanie filmov s diskusiou a iné.

Viac ako kedykoľvek predtým je potrebná výchova mysle, svedomia a srdca. 

(Pascual Chávez)

Prvou starosťou vychovávateľa 

je predchádzať zlu cestou výchovy. 

(Pascual Chávez)
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Výlety do prírody, tábory 
pobytové, putovné, prímestské, chatovačky, 
stretkovýlety, prázdniny v oratku... 
sú ponukou pre zmysluplné využitie víkendových 
a prázdninových dní, pestovanie si vzťahu 
k prírode, vôľových vlastností, spolupatričnosti, 
spoluzodpovednosti ... 

Súťaže 
medziregionálna Súťaž o putovnú sochu Panny Márie 
s viacročnou tradíciou, účasť na celoslovenskej súťaži, 
BOSS – biblická olympiáda a saleziánski svätí,
 volejbalové turnaje...

Aktivity zamerané na službu iným 
Napĺňanie hesla: radosť rozdávaním rastie. 
V tomto roku to boli viaceré akcie zamerané na pomoc 
druhým.

Rozvoj nízkoprahových zariadení
kluby, čajovne, streetwork: sídliskové „výjazdy“ 
v Košiciach, Michalovciach, Rožňave, Trnave, 
Šamoríne a v Bratislave. 

Spolupráca
Naše strediská úzko spolupracujú so zložkami 
saleziánskej rodiny, najmä so sestrami saleziánkami, 
s farskými úradmi, s miestnymi mládežníckymi 
organizáciami (s Domkou, eRkom atď.) miestnymi 
samosprávami, školami a inými inštitúciami zvlášť 
výchovného zamerania. Zapájajú sa do aktivít 
regionálnych mládežníckych rád (Námestovo, 
Dubnica, Šamorín, Trnava, Bratislava). 

Strediská pôsobia v prenajatých priestoroch, poväčšine 
s bezplatným prenájmom (FMA, FÚ, MÚ a v rodinách).
Vo viacerých strediskách sa urobili praktické kroky 
k sfunkčneniu strediskových rád. Uskutočnili sa rôzne 
miestne i regionálne športové súťaže na podporu 
rozvoja športových aktivít. Prebehli aj iné podujatia na 
prehĺbenie kontaktov medzi strediskami.

Preventívna účinnosť výchovy 

spočíva v jej kvalite. 

(Pascual Chávez)
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 roku 2007 začali fungovať tri súkromné centrá 
voľného času (v Dubnici nad Váhom, Dolnom 
Kubíne a v Prešove), ktorých zriaďovateľom je 

Laura, združenie mladých. Okrem týchto troch funguje 
od r. 2005 aj SCVČ Laura v Humennom. 
V CVČ sa uskutočňuje pravidelná aj nepravidelná 
činnosť – v roku 2007 sme deťom poskytli:

64 krúžkov (gitara a spev, liturgický, variaci, 
divadelný, žurnalistický, výtvarný krúžok, tanec 
a aerobic, rôzne tvorivé dielne, šport a hry, PC a 
internet, paličkovanie, doučovanie...); 

stretnutia rovesníckych skupín;

iné;

rôzne výlety, nocovačky, víkendovky, divadelné a iné 
kultúrne predstavenia, turnaje, výstavy, akadémie...

Boľavým bodom dnešnej výchovy 

je komunikácia. (Pascual Chávez)
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inancovanie Laury prebieha 
v dvoch rovinách: cez ústredie 
a cez strediská. Na každej 

z úrovni sa uskutočňuje vlastná 
tvorba rozpočtov a samostatné 
hospodárenie so zverenými 
finančnými prostriedkami (týka sa to 
stredísk s právnou subjektivitou).

Celkové Príjmy ZL v roku 2007

dotácia MŠ SR 1 863 715,00

dotácia od iného subjektu verejnej správy 42 896,00

dotácia od miestnej samosprávy 127 000,00

členské príspevky 50 550,00

ostatné príjmy 1 749 058,00

Spolu 3 833 219,00

Dnes nechýba sloboda, 

ale povedomie zodpovednosti, 

opora a sprevádzanie. 

(Pascual Chávez)
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Celkové výdavky ZL v roku 2007

chod ústredia (+ dohody) 453 736,00

mzdy a odvody (ústredie + strediská) 568 466,00

náklady na priamu prácu na strediskách 2 708 527,00

celoslovenské projekty 308 533,00

Spolu 4 039 262,00

Jedným z problémov dnešnej spoločnosti 

je nedostatok služby výchovy. 

(Pascual Chávez)
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druženie LAURA patrí do 
siete medzinárodných 
organizácii, ktoré združuje 

VIDES - medzinárodná asociácia 
dobrovoľníkov, ktorá sa inšpiruje 
saleziánskym výchovným projektom.

VIDES:
    * dobrovoľníctvo organizované na miestnej 

i medzinárodnej úrovni prostredníctvom projektov 
a aktivít na pozdvihnutie ženy a výchovu mladých 
v saleziánskom štýle,

    * vznik 30. 11. 1987 na podnet mladých a FMA,
    * oficiálne sídlo je v Bruseli.

VIDES na Slovensku:
    * formácia dobrovoľníkov,
    * VIDES tábory na Slovensku,
    * misijné dobrovoľníctvo na Ukrajine a v Albánsku.

www.vides.org

V publikácii uvádzame myšlienky 
hlavného predstaveného saleziánov Pascuala Cháveza, 

ôsmeho nástupcu legendárneho vychovávateľa dona Bosca.
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 akujeme našim darcom 2%.
Váš príspevok sme využili na 
priamu činnosť s deťmi a  

    mládežou:

    * v strediskách
    * na kultúrno-zábavných podujatiach
    * na športových akciách
    * v táboroch
    * na chatovačkách
    * na stanovačkách
    * na duchovných cvičeniach...

V publikácii uvádzame myšlienky 
hlavného predstaveného saleziánov Pascuala Cháveza, 

ôsmeho nástupcu legendárneho vychovávateľa dona Bosca.




vs07.indd   23 19. 11. 2008   14:23:58





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 sú
rozvoj – výchova – žena – dobrovoľníctvo.
Vo výchovnej práci sa inšpiruje saleziánskym 
preventívnym systémom.

Pre vnútornú potrebu vydala LAURA, združenie mladých, 
www.laura-mladez.sk

Vyšlo s finančnou podporou MŠ SR 2008

 Prevencia stojí menej a prináša viac. 

 Dôvera je vo výchove všetkým. 

 Jedným z najkonkrétnejších prejavov 
priateľstva s mladými je asistencia. 

 (Pascual Chávez)
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