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• Ministerstvo školstva SR
• dotácia z iných štátnych orgánov
• dotácie od miestnej samosprávy (mestské a miestne úrady)
• členské príspevky
• ostatné príjmy (účastnícke poplatky, nadácie,
dary, 2%, úroky z vkladov...)

Ing. Marta Peťková FMA

expredsedníčka Laury, združenia mladých

Počítaj so mnou
Jubileum je vždy aj tak trochu o spomínaní
a o vďačnosti. Keď sme na stretnutí predsedníčok
stredísk začiatkom októbra 2008 chceli spočítať,
čo nám Laura dala, začali sa popri zodpovedných
a náročnejších veciach vynárať aj veľmi pekné
a hlboké životné objavy: priateľstvo, spoločenstvo,
objavenie svojho povolania, možnosť uplatniť
a rozvinúť svoje dary, práca v nej ma naučila
dôverovať sebe i Bohu, veľa pekných akcií
a zážitkov, radosť, že sa okolo mňa ľudia
menia k dobrému.
A tak by som sa aj ja rada poďakovala všetkým
tým, ktorí sa o malú a dospievajúcu Lauru doteraz
starali, fandili jej a podporovali ju, a chcela by som
Laure, lauráčkam a laurákom popriať, aby stále viac
objavovali krásu, radosť a dobrodružstvo života
prežívaného s Bohom i s druhými, aby verili vo
svoje dobré možnosti a neľakali sa slabostí, ťažkostí
a nepríjemností, ale s optimizmom a nadšením
robili malé veci, ale s veľkou láskou, jednoducho,
skromne a vytrvalo, ako to vo svojom živote
pochopila a žila aj bl. Laura Vicuňová.
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Príjmy

Príjmy ZL v roku 2008
Sk
dotácia MŠ SR
1 196 338,00
iné štátne orgány
12 198,00
samospráva
298 200,00
členské príspevky
61 100,00
ostatné príjmy
3 988 303,01
Spolu
5 556 139,01

EUR
39 711,15
404,90
9 898,43
2 028,15
132 387,41
184 430,03

Orgány

Výdavky

Predsedníctvo
• Marta Peťková,
predsedníčka
• Viera Bašistová,
Iveta Kubalová
• Barbora Bendzáková
• Zuzana Brestovanská
• Monika Skalová
• Viktória Kolčáková

• chod ústredia - ústredie použilo finančné
prostriedky na zabezpečenie chodu ústredia,
na mzdy a dohody, na zastrešovanie stretnutí orgánov ZL, propagáciu a spravovanie web stránky,
vydávanie publikácii...
• náklady na priamu prácu na strediskách
– chod a činnosť stredísk
• celoslovenské projekty
Výdavky ZL v roku 2008
Sk
chod ústredia
(+ dohody)
458 750,70
mzdy a odvody
(ústredie + strediská)
427 970,00
náklady na priamu
prácu na strediskách
4 173 824,30
celoslovenské projekty
289 768,00
Spolu
5 350 313,00

EUR

Regrantingová komisia

15 227,73

•
•
•
•
•
•

14 206,00
138 545,58
9 618,54
177 597,85

Ľubica Májeková
Erika Kľačanská
Jana Večerková
Marta Peťková
Jana Kurktinová
riaditeľka ústredia

Oslavovali sme celý rok
Projekt osláv 15. výročia nášho združenia
prebiehal vo viacerých fázach:

4. decembra

január 2008
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• Veronika Rohalová
• Ľubica Feňová
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LAURA,
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.

rity

Naše prio

Živé strediská
•
diskové rady
Fungujúce stre
•
voľného času
ných centier
ešov)
Rozvoj súkrom
•
,
m Humenné, Pr
bnica nad Váho
Du
n,
bí
Ku
,
ý
(Doln
átorov, BOSS
Škola pre anim
–
ca
rá
v
up
ol
ko
Sp
•
ych pracovní
enia pre terénn
ol
šk
k,
t.s
ha
ziw

ivity

nské akt

e
Celoslov

Médiá

Kľúčové voľby LAURY

a škola MeŠ

ektu Mediáln

príprava proj

y,
Pomedzi riadk

tvo

rozvoj l výchova l
l žena l dobrovoľníctvo

Dobrovoľníc

ingy, kurzy,
ní života – trén

V nasade

Výpravy

1222 členov
96 základných kolektívov
3812 stretnutí
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pre 10 422 účastníkov

17 viacdňových podujatí
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podujatí v zahraničí –
zúčastnilo sa 8 dobrovoľníkov

138 vzdelávacích podujatí
pre 2011 účastníkov

12 publikácií
vs2008-bez-inf.indd 2

va

orkshopy, osla

stopovačka, w

Šport

šice)

lný Kubín, Ko

(Bratislava, Do

Osobnostný

základných kolektívov

310 animátorov – dobrovoľníkov
246 jednodňových podujatí

-Boľkovce

nsko, Hrinňová

Ukrajina, Albá

Laura v číslach

16 stredísk

tábory,

rozvoj

Žijem

nia

tného povola

javovanie živo

ntácie – ob
, čo s tým, Orie

á činnosť

ov
Stredisk

divadlo,
c, spev, bicie,
ky (gitara, tane
úž
kr
y,
in
...),
up
ko
Rovesnícke sk
turistika, orat
, ping pong,
al
jb
le
vo
novy,
,
ob
ky
a
šikovné ru
né cvičenia
orov, duchov
át
im
an
aje,
e
rn
pr
y
tu
, karnevaly,
miestne škol
ky, stanovačky
ač
ov
at
a
ch
Dň
,
ry
y,
výlety, tábo
Bosca, bl. Laur
, oslavy dona
sk
dí
re
st
á
tk
maxistre
...
matiek, súťaže
IČO: 31955916
6 1955/0200
enie: 134 19
Bankové spoj
dez.sk
ie@laura-mla
e-mail: ustred
ura-mladez.sk
web: www.la

á
n
č
Výrsopráva

2008
16. 11. 2009 17:20:31

