Laura v číslach
16 stredísk
1 233 členov
327 animátorov – dobrovoľníkov
93 základných kolektívov
3 739 stretnutí základných kolektívov
261 jednodňových podujatí pre 9 702 účastníkov
24 viacdňových podujatí pre 806 účastníkov
12 pobytových podujatí pre 677 účastníkov
116 vzdelávacích podujatí pre 1 821 účastníkov
3 podujatia v zahraničí – zúčastnilo sa 22 dobrovoľníkov
5 publikácií

VÝroČnÁ
sprÁva
2009

Orgány
Predsedníctvo

Kľúčové voľby LAURY
♦ rozvoj
♦ výchova
♦ žena
♦ dobrovoľníctvo

♦♦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

IČO: 31955916
Bankové spojenie: 134 196 1955/0200
E-mail: ustredie@laura-mladez.sk
Web: www.laura-mladez.sk

Pre vnútornú potrebu vydala organizácia
LAURA, združenie mladých
s finančnou podporou MŠ SR 2009

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.
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NAJ:

NAJNOVŠÍ PROJEKT. Spustenie medzinárodnej mediálnej
školy MeŠ v rámci projektu „Myslím globálne, tvorím v médiách“
s pomocou Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú
spoluprácu SAMRS – Slovakaid.
NAJSYMPATICKEJŠIE DRUŽSTVO. Toto ocenenie spolu
so 6. miestom získali naše volejbalistky na medzinárodných
saleziánskych hrách PGS v Záhrebe.
NAJMEDZINÁRODNEJŠIA AKCIA. Zúčastnili sme sa

CONFRONTO 2009 v Taliansku – stretlo sa tu 300 mladých
saleziánskeho mládežníckeho hnutia – z európskych krajín a zo Sýrie,
Palestíny a Kanady.

SPOLUPRÁCA NA NAJVäČŠEJ SALEZIÁNSKEJ AKCII.

S organizáciou Domka a s mestom Bratislava v rámci celoslovenského
podujatia pre dobrovoľníkov Akcia: Animátor, ktoré sa konalo v októbri
v našom hlavnom meste s účasťou 800 animátorov od Humenného
po Šamorín.

NAJINOVATÍVNEJŠÍ POČIN. Bližšie k mladým – tak znel

slogan odvážneho kroku – presunutia printového časopisu Lawína
na web a preškolenie jeho redaktorov na web-redaktorov. Správy zo
stredísk môžete teraz v hojnom počte nájsť na www.laura-mladez.sk
a materiály pre animátorov na www.ziwhat.sk v sekcii, ktorá vzniká
v spolupráci Domkou: Animák – Lawína nápadov.

NAJPOČETNEJŠIA ŠPORTOVÁ AKCIA. Kubcup v Dolnom
Kubíne mal vyše 200 účastníkov z našich stredísk z východného,
stredného aj západného Slovenska.

NAJTELEVÍZNEJŠÍ ŠTART. Členky mediálneho tímu z Dolného
Kubína začali pravidelne posielať svoje reportáže z našich lokálnych
aj celoslovenských podujatí do relácie Saleziánsky magazín, ktorú
vysiela TV Lux.
NAJVIAC DOBROVOĽNÍKOV V ALBÁNSKU A NA
UKRAJINE. Oproti ostatným rokom sme v roku 2009 vyslali na
prázdninové misijné akcie najviac dobrovoľníkov. Veríme však, že
budú každým rokom pribúdať.

NAJVÄČŠÍ ROZVOJ SCVČ. Súkromné centrá voľného času
V Humennom, Dolnom Kubíne, Dubnici nad Váhom a Prešove
zaznamenali doteraz najväčší počet členov a najväčší rozvoj činnosti.

NAJ – bonus plus 

Finančná správa

NAJNOVŠIA predsedníčka (fotka Kurki)
Zvolili sme si ju na valnom zhromaždení
v apríli 2009:
„Je to pre mňa ďalšia etapa v škole života.
Som ochotná urobiť všetko, čo bude
v mojich silách. Po voľbách ma chytil
optimizmus, pretože som bola milo povzbudená z našich mladých dobrovoľníkov, ktorí sa tam ukázali v
plnej kráse. Dalo mi to vietor do plachiet. Cítime, že treba začať od
koreňa - oživiť naše strediská a zamerať sa na mladých lídrov a ich
osobnostný a duchovný rast. “
Mgr. Jana Kurkinová FMA

PRÍJMY

Naše priority
Živé strediská

♦♦Fungujúce strediskové rady
♦♦Rozvoj súkromných centier voľného času (Dolný Kubín, Dubnica
nad Váhom, Humenné, Prešov)
♦♦Spolupráca – Škola pre animátorov, BOSS, ziwhat.sk, školenia
pre terénnych pracovníkov

Celoslovenské aktivity

♦♦Médiá. 5. ročník školenia Pomedzi riadky, spustenie projektu
Mediálna škola MeŠ „Myslím globálne, tvorím v médiách“ so SAMRS
Slovakaid
♦♦Dobrovoľníctvo. V nasadení života – tréningy, kurzy, tábory,
výpravy: Ukrajina, Albánsko, Hrinňová-Boľkovce
♦♦Šport. Cena za najsympatickejšie družstvo na medzinárodnom
volejbalovom turnaji v Záhrebe, regionálne turnaje vo volejbale
(Bratislava, Dolný Kubín, Košice)
♦♦Osobnostný rozvoj. Žijem, čo s tým, Orientácie – objavovanie
životného povolania

Stredisková činnosť

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

1.
2.
3.
4.
5.
9.

dotácia z MŠ SR
dotácia z iných štátnych orgánov
dotácie od iných subjektov
členské príspevky
účastnícke poplatky
ostatné príjmy

Spolu

37 348,00
6 972,88
34 323,20
2 434,00
16 380,83
54 475,05
151 933,96

♦♦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...)

VÝDAVKY
mzdy, platy, dohody
poistné a príspevky
cestovné
energie (elektrina)
poštovné
telefón
materiál
nájom
software
služby
ostatné dane a poplatky
Spolu

16 469,48
3 951,17
10 374,05
536,00
318,99
19 696,04
41 994,05
963,97
71,04
27 560,34
28 872,56
150 807,69

♦♦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)
♦♦celoslovenské projekty

