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ZDRUŽENIE MLADÝCH 

 

 

Správa o činnosti združenia za rok 2017 
 

 

 

Rok 2017 bol prvým rokom implementácie cieľov strategického plánovania nášho združenia. Zároveň sme 

vytvorili viaceré smernice, ktoré napomáhajú skvalitneniu činnosti a popisujú dobrú prax, ktorú už v Laure 

máme: dokument o ochrane práv dieťaťa, etický kódex, smernica o získavaní zdrojov, hodnotenie a 

evalvácia. Napriek tomu, že formácia dobrovoľníkov je prispôsobená miestnej úrovni, vytvorili sme aj plán 

vstupnej formácii dobrovoľníkov (na 1 rok), ktorú môžu strediska využiť a doplniť o ďalšie témy. Spolu s 

tímom pastorácie FMA a SDB a s organizáciou Domka vznikol tiež dokument, ktorý usmerňuje 

supervízorov dobrovoľníkov a to, ako majú sprevádzať (dobrovoľníkov) animátorov. Tento dokument je 

veľkou pomocou aj vzhľadom na to, že formácia dobrovoľníkov je vo viacerých strediskách spoločná pre 

dobrovoľníkov Laury a Domky. Zároveň sme na základe dlhoročnej spolupráce na projekte Cesty zrenia 

podpísali s Domkou Memorandum a spolupráci, čím sa tento program stal spoločným výchovným 

programom oboch organizácií.  

 

 

 

Zhodnotenie cieľov strategického plánu 
 

 

1. Finančná stabilita 

V oblasti finančnej stability sa ústredie združenia i strediská snažili sledovať kroky uvedené v strategickom 

pláne. Podporu mesta získalo 72% stredísk na základe napísaných projektov, 1 stredisko mesto 

nepodporilo, 1 stredisko síce nezískalo finančnú podporu, ale úzko s mestom spolupracuje;  50% z nich 

zároveň prehlbovalo vzťahy s mestom pozývaním na akcie v stredisku, aby zástupcovia mesta či kraja mali 

jasnejšiu predstavu o našej činnosti; taktiež 54% stredísk prezentovalo našu organizáciu v meste na 

rôznych podujatiach (napr. Máj zelený v Banskej Bystrici, Dni mesta Žarnovica, Dobrovoľníci deťom v 

Trnave). Aj vo vzťahu k rodičom sa 91% stredísk snažilo vytvoriť priestor na bližšie oboznámenie  sa s 

našou činnosťou. Je to základný predpoklad pre to, aby rodičia podporili aktivity svojich detí. 54% stredísk 

zvýšilo aj sumu 2%, čo je zvyčajne práve podpora rodičov detí. Niektoré strediská majú podporu rodičov aj 

nastavením trvalého príkazu alebo príležitostných darov (sponzori). Zatiaľ sa nám len v 1 stredisku 

podarilo nadviazať aj spoluprácu s firmami, ktoré ich podporujú pri určitých podujatiach. Ústredie napísalo 

13 projektov (z toho 2 Vides, 3 Meš) podporené boli 4 - Bratislavský samosprávny kraj, IBM, TatraBanka 

pre ústredie, a Nadácia VÚB pre Vides. Bol to výsledok potreby  zabezpečiť stabilitu združenia, keďže 

financie z MŠVVaŠ bola nízka. Vytvorila sa kampaň na získanie 2%, ktorú mohli zdieľať aj strediská (Nech 

dobro rastie) a tiež sa vrámci jarného stretnutia strediskových rád mladí lídri školili v písaní projektov. 

 

 



2. Protagonizmus mladých lídrov 

Počas roka sme podľa plánu začali pracovať na vytvorení usmernení pre spoluprácu stredísk a Inštitútu 

FMA, aby sme zabezpečili pravidelnú komunikáciu, ktorá vytvorí stabilitu pre činnosť stredísk. Zároveň sa 

začína práca na usmernení pre činnosť strediskových rád. Pre skvalitnenie komunikácie medzi strediskami 

a ústredím pravidelne posielame minimálne raz mesačne Lauramail pre členov strediskových rád. 63% 

stredísk splnilo cieľ aktualizovať členov skupina na FB Laura v akcii po stretnutí strediskových rád. Táto 

skupina zabezpečuje pružnú komunikáciu. Strediská motivujú svojich členov aj k dávaniu spätnej väzby 

pre ústredie: aj tento rok sme pripravili dotazník na získanie podnetov od členov stredísk, na ktorý sme 

dostali plánovaný počet odpovedí. 

Okrem orgánov v združení pracujeme aj prostredníctvom tzv. tímov -  skupín dobrovoľníkov, ktorých 

cieľom je dlhodobo pracovať pre združenie na celoslovenskej úrovni. Sú to tímy športový, fundraisingový, 

mediálny a kultúrny. Po minuloročnom Valnom zhromaždení pribudli noví členovia do celoslovenských 

tímov (športový a mediálny tím).  

 

3. Integrálny rozvoj dobrovoľníkov 

Pripravili sme podľa strategického plánu podklady na formáciu dobrovoľníkov a animátorov na 1 rok.  

Taktiež na stretnutí strediskových rád sme využívali zážitkové učenie, aby sme podporili osobný rozvoj 

našich dobrovoľníkov a nie len ich angažovanosť. Pre mladých z našich stredísk sme spolu s organizáciou 

Domka pripravili program na blahorečení dona Titusa Zemana. Tak sa takto významná udalosť pre 

Slovensko nadobudla význam aj pre mladých. 

V roku 2017 sa nám podarilo tiež akreditovať program VIDES. V Slovinsku sa rozvíja spolupráca na 

prímestských táboroch v anglickom jazyku. Nadväzujeme ďalšie formy zahraničnej spolupráce, či už cez 

projekt VIDES (k stabilným destináciam ako je Ukrajina, UK, Albánska, Rumunska tento rok pribudlo 

Srbsko a Chorvátsko) alebo spolupráca so zahraničnými Slovákmi vo Švajčiarsku (stredisko Bratislava) či 

dobrovoľnícka služba v Liverpoole (stredisko Michalovce).  

Smernica na formáciu animátorov sa implamentuje, pričom stále podnecujeme strediská, aby ju 

prispôsobovali miestnej situácii. Zároveň ponúkame v 91 % stredísk supervíziu dobrovoľníkov formou 

pravidelných stretnutí so starším dobrovoľníkom.  

 

 

  

Členovia a činnosť 

 

 

V roku 2017 malo naše združenie 1 457 členov, z toho 1 310 do 30 rokov. Máme 613 členov s 

nedostatkom príležitostí (sociálnych, kultúrnych, ekonomických, geografických a pod.), čo je takmer 42% 

členskej základne. 

 

Na činnosti sa podieľajú nasledovní dobrovoľníci:  

 

● Počet mladých vedúcich vo veku 15 – 17 rokov, ktorí sa zúčastňujú na organizovaní aktivít pre deti 

a mládež - 110  

● Počet mládežníckych vedúcich vo veku nad 18 rokov, ktorí organizujú aktivity pre deti a mládež - 

259 

● Počet pracovníkov s mládežou vo veku nad 18 rokov, ktorí organizujú aktivity pre deti a mládež - 41 

 

Aktívna činnosť prebieha v 11 strediskách (2 strediská sú v útlme), kde sa pravidelne stretáva 79 

základných kolektívov. 

 



Okrem pravidelných aktivít pripravujeme aj nepravidelné podujatia: v roku 2017 to bolo 418 podujatí, na 

ktorých sa zúčastnilo 14 301  účastníkov. Znížil sa počet jednodňových podujatí a narástol počet 

vzdelávacích podujatí pre členov a dobrovoľníkov, pretože sme tento rok dali dôraz na vzdelávanie členov 

a dobrovoľníkov v našom združení. 

 

● 136 jednodňových podujatí pre deti a mládež, ktorých sa zúčastnilo 7 536  účastníkov  

● 8     pobytových podujatí pre 366 účastníkov 

● 37   viacdňových podujatí pre 888 účastníkov 

● 195 vzdelávacích podujatí - 116 pre 2 957 členov združenia; 74 pre 1 405 dobrovoľníkov a 5 pre 

vedúcich základných zložiek 

● 42   iných podujatí (stretnutia orgánov a tímov, otvorené a kultúrne podujatia a podujatia pre rodiny) 

pre 1 069 účastníkov 

 

 

  

Celoslovenské a regionálne aktivity 

 

 

 

DOBROVOĽNÍCTVO VIDES 

V nasadení života – počas roka 30 mladých dobrovoľníkov absolvovalo prípravu 5 kurzov na krátkodobú 

službu v misijnom duchu počas prázdnin a 1 praktické stretnutie zamerané na prípravu programu a 

teambildingu. Tento program sa nám podarilo akreditovať. 

 

Počas leta dobrovoľníci pôsobili v týchto zahraničných oblastiach:  

Albánsko - 3 dobrovoľníci - mesiac 

Rumunsko - 7 dobrovoľníkov  - 2 týždne 

Ukrajina - 16 dobrovoľníkov - 5 miest - týždenné prímestské tábory 

Srbsko - 5 dobrovoľníkov -týždenný prímestský tábor 

Chorvátsko - 5 dobrovoľníkov -týždenný prímestský tábor  

Spojené kráľovstvo - 2 dobrovoľníci - 2 mesiace 

Na Slovensku pôsobili dobrovoľníci so znevýhodnenými deťmi:  

Nitra - Orechov Dvor- 4 dobrovoľníci - týždenný prímestský tábor 

Nitra - 6 dobrovoľníkov - týždenný prímestský tábor 

Rožňava - 2 dobrovoľníci - týždenný prímestský tábor 

Boľkovce, Kokava nad Rimavicou - 5 dobrovoľníkov - 2x týždenný prímestský tábor 

Luník IX. - 5 dobrovoľníkov - týždenný prímestský tábor 

 

 

MEDIÁLNA ŠKOLA 

V tomto roku sme zorganizovali štyri kurzy Mediálnej školy. Veľký potenciál vidíme v tom, že sa nám 

podarilo akreditovať toto vzdelávanie. Víkendových kurzov sa zúčastnilo 84 účastníkov, ktorí svoje nové 

vedomosti a zručnosti uplatňujú v strediskách. Tieto kurzy sú otvorené aj pre nečlenov nášho združenia.  

 

 

ŠPORT 

Počas roka boli v združení zabezpečené viaceré športové podujatia, ktoré zastrešoval buď športový tím 

alebo miestne strediská (oblasť národná alebo regionálna). Vnímame, že šport je dôležitá oblasť pre 

aktivizáciu mladých. Naša podpora športu je podporou zdravého životného štýlu. Našim cieľom nie je 

profesionalizácia športu, ale rozvoj záujmu mladých o šport ako voľnočasovú aktivitu.   



Okrem športových krúžkov a nepravidelných aktivít sme aj tento rok dievčatá volejbalistky  víkendovými 

sústredeniami na účasť na medzinárodných športových hrách PGSI. V Španielsku nás reprezentoval tím 

volejbalistiek (9 účastníkov). 

 

 

Propagácia, médiá 

 

Mediálny tím MaTeLko 

Mediálny tím dobrovoľníkov zastrešuje propagáciu nášho združenia: webovú stránku a facebookový 

fanpage, twitter, youtube kanál MaTeLko ale aj propagáciu na iných stránkach. Aj tento rok sme pripravili 

Deviatnik - 9 dní o osobnosti nášho združenia - Laure Vicuňovej, Projekt: Vianoce (4 568 sledovateľov na 

FB) a projekt Forty for you (4 206 sledovateľov na FB) - tieto projekty sú zamerané na širokú škálu 

mladých.  

V niektorých strediskách vnímame taktiež potrebu zvýšenia propagácie, aby sa dobro nie len robilo, ale 

aby sa o tom aj vedelo. V niektorých konštatujeme väčšiu zapojenosť v tejto oblasti.  

 

Fundraisingový tím v úzkej spolupráci s mediálnym tímov pripravuje kampaň na 2%, hľadá možnosti na 

financovanie aktivít združenia cez kontakt s potenciálnymi donormi či písanie projektov. Vnímame však, že 

by potreboval personálne posilniť.  

 

 

Organizačná stránka združenia 

 

Stretnutie predsedníctva sa uskutočnilo šesť krát, s cieľom prerokovať činnosť a smerovanie združenia, 

zhodnotiť aktivity, činnosť tímov a pod. O rokovaniach informovalo zaslaním zápisníc prostredníctvom 

Lauramailu. Špecifikom tohto roka bola už vyššie spomínaná práca na smerniciach pre združenie. 

 

Ústredie je výkonnou zložkou združenia na celoslovenskej úrovni, zabezpečuje realizáciu rozhodnutí 

predsedníctva a zároveň zodpovedá za hospodárenie združenia. Na ústredí sú zamestnané 2 osoby na 

čiastočný úväzok, 1 osoba na študentskú dohodu a s 1 osobou uzatvárame dohodu o vykonaní práce.  

 

Kontrolná komisia naďalej pokračovala v sérii návštev stredísk, čím podporujeme miestne strediská a 

taktiež vytvárame priestor na osobnú pomoc predsedníčkam či strediskovým radám. Okrem osobnej 

návštevy sme zvolili aj ponuku skypového rozhovoru.  

 

Regrantingová komisia sa počas roka stretla 2x s cieľom prerozdeliť dotáciu z Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu SR jednotlivým strediskám. Od roka 2017 platia nové, na základe strategického 

plánovania združenia, definované kritériá. 

 

 

 

 

Stredisková činnosť 

 

 

Každé stredisko rozvíja systematickú činnosť s deťmi a mladými (stretnutia rovesníckych skupín a 

záujmové krúžky), ktorú dopĺňa podujatiami. V niektorých strediskách prebieha aj klubová činnosť, tzv. 

oratko. Strediská sú otvorené aj pre marginalizované skupiny detí. V niektorých strediskách pracujeme s 

mladými mamičkami a malými deťmi. 



Stretávanie v rovesníckych skupinách je základná forma našej práce preventívnym systémom výchovy. 

„Stretká“ napĺňajú základné potreby detí – potrebu začleniť sa do partie rovesníkov, byť prijatý, rozvíjať 

svoje dary ako člen tímu ... Pravidelné stretnutia sú príležitosťou rozvíjať sa integrálne – po stránke 

fyzickej, citovej, duchovnej, sociálnej, intelektuálnej. Neformálne vzdelávanie a zážitok, ktorý dáva novú 

skúsenosť na základe reflexie, sú bežné metódy práce. Pri našej práci používame výchovný program 

Cesty zrenia, vypracovaný a overovaný našimi dobrovoľníkmi, ale aj iné metodické podklady. Dieťa sa učí 

prijímať druhých, rešpektovať ich, otvorene komunikovať, prevziať zodpovednosť, riešiť konflikty, pracovať 

v tíme, byť solidárny, učiť sa kriticky rozmýšľať, vidieť širšie potreby sveta. Prirodzenou súčasťou „stretka“ 

je spoločný relax, rodinná atmosféra, neformálne vzťahy s animátorom. 

Krúžková činnosť rozvíja konkrétne záujmy a talenty dieťaťa. Zároveň ho učí zmysluplne tráviť voľný čas, 

byť vytrvalý, tvorivý, mať tímového ducha. Naši členovia si mohli vybrať zo širokej ponuky krúžkov - 

zručnosti a tvorivosti (tvorivé a umelecké krúžky, variaci), športovo-hracie krúžky (športový, vybíjaná, 

tanečný, kalčeto, spoločenské hry) a hudobno-dramatické krúžky (gitarový, hudobný, spevácky zbor, 

divadelný, dramatický), či krúžok biblický. 

Klubová činnosť (oratko, čajovňa) je prítomná vo viacerých našich strediskách. Oratko je forma činnosti 

špecifická pre saleziánske strediská. Je to „dom prijatia“ otvorený pre mladých, priestor pre rozhovor, 

nadväzovanie kamarátstiev, výmenu skúseností, hru, relax. Je porovnateľný s nízkoprahovými 

zariadeniami a priestorom na zapájanie znevýhodnených detí - funguje v 6 z 11 stredísk.  

V 3 strediskách, ktoré sú zriaďovateľmi súkromných centier voľného času, sú stretká a krúžková činnosť 

rozvinutejšie a preto rozdelené medzi združenie a centrum voľného času. 

 

Vzdelávanie členov a dobrovoľníkov prebieha takmer v každom stredisku, pričom modalita 

neformálneho vzdelávania je v každom stredisku trochu iná, vzhľadom na potreby adresátov.  

 

Rast členov je zabezpečený na stretnutiach rovesníckych skupín, ktoré sú pravidelné. Tento rok sme 

oficiálne podpísali memorandum spoločnom výchovnom programe s Domkou, t.j. využívame metodické 

materiály Cesty zrenia, ktoré boli vytvorené pre stretnutia rovesníckych skupín dobrovoľníkmi a odborníkmi 

z týchto dvoch organizácii. Okrem toho tieto materiály dopĺňame ďalšími metodikami (napr. Odvážny rok), 

resp. vlastnými materiálmi, ktoré majú miestni dobrovoľníci vytvorené. Táto činnosť je dopĺňaná 

nepravidelnými aktivitami skupín, ktoré majú zážitkový a vzdelávací charakter. 

 

Cieľom vzdelávania a sprevádzania dobrovoľníkov je pomôcť im získať základné kompetencie pre 

neformálnu výchovu, vedomosti a zručnosti v oblasti pedagogiky, psychológie, spirituality, preventívneho 

systému, zážitkového a neformálneho učenia, posilniť motivácie mladých ľudí v dobrovoľníckej činnosti pre 

druhých. Vždy sa usilujeme o ich integrálnu formáciu, ktorá zahŕňa nielen odbornú prípravu, ale aj 

osobnostný rast (rozvoj komunikačných a prezentačných schopností, práca v tíme, prevzatie 

zodpovednosti,...) Na úrovni stredísk sú vzdelávacie aktivity prispôsobené potrebám jednotlivých stredísk. 

Toto vzdelávanie dobrovoľníkov ponúkajú strediská s výnimkou jedného, ktoré využíva spoluprácu so 

združením Domka a posiela dobrovoľníkov na vzdelávanie tam. Vzdelávanie dobrovoľníkov zvyčajne 

prebieha buď na stretnutí animátorov týždenne alebo mesačne - stretnutie zamerané na rozvoj zručností, 

alebo sa robí víkendové stretnutie 4x ročne. Súbežne s tým väčšina stredísk ponúka mesačne vzdelávacie 

aktivity zamerané na osobný rozvoj a sebareflexiu. Dobrovoľníkom 81% stredísk ponúka možnosť 

supervízie, konzultácie pre ich priamu činnosť. Využíva ich 199 z 369 dobrovoľníkov. Supervíziu 

predsedníčok (ktoré sú tiež dobrovoľníčky)  a dospelých pracovníkov s mládežou (cca 30 osôb) 

zabezpečuje ústredie združenia pravidelným kontaktom.  

 

Okrem vzdelávacích aktivít ponúkame ďalšie voľnočasové aktivity:  

športové (napr. turnaje vo volejbale, vybíjanej, pingpongu, futbale) – vnímame ich ako prevenciu proti 

konzumnému životnému štýlu, zároveň sú príležitosťou učiť sa vytrvalosti, hre fair-play, tímovej spolupráci. 

Kultúrne aktivity (divadlá, scénky, dni otvorených dverí a pod.) sú v našich strediskách dobrou 



príležitosťou využiť svoj umelecký talent a tvorivosť. Zároveň sú dobrou možnosťou ako prezentovať 

atmosféru strediska rodičom, sympatizantom, širokej verejnosti.  

Výlety do prírody, viacdňové a pobytové podujatia sme realizovali najmä počas víkendov, jarných a 

letných prázdnin. Mnohé tieto aktivity sú formou vzdelávania pre našich členov i nečlenov. Okrem 

zmysluplného využitia voľného času a odbremenenia pracujúcich rodičov sú pre deti zdrojom nových 

zážitkov a skúseností. Deti sa učia žiť v skupine, postarať sa o seba, spolupracovať, spoznávajú prírodu a 

kultúrne pamiatky, zažijú nezabudnuteľné chvíle počas nočných hier a turistiky. Tábory a výlety ponúkame 

predovšetkým deťom, ktorým sa systematicky venujeme počas školského roka. Dobrovoľníci už zvyčajne 

veľkú časť detí poznajú, a preto sa rodinná atmosféra vytvorí veľmi rýchlo. Denné a prímestské tábory 

organizovala väčšina stredísk.  

Otvorené a iné podujatia sú možnosť ako spropagovať činnosť strediska a zachytiť nových členov. V 

prvom rade sú však priestorom osloviť neorganizovanú mládež a pozvať ich do strediska. Sú prevenciou 

proti nude, zlej partii, príležitosťou k vandalizmu či užívaniu návykových látok.  

 

Pri aktivitách v našich strediskách sme podporovali znevýhodnené deti a mladých a to nasledovne:  

>> Finančne  

- zníženie alebo oslobodenie od poplatku za podujatie - 81%  

- zníženie alebo oslobodenie od členského poplatku  - 45% 

- možnosť splátok účastníckeho poplatku za podujatie - 36% 

- materiálna pomoc (rodine, mladému - pri vážnych finančných problémoch) - 36% 

- doučovanie pri rôznych vzdelávacích problémoch - 54,5% 

- fond solidarity (funguje v niektorých strediskách, kde je možnosť prispieť financiami do fondu a je možné 

z neho podporiť mladých alebo rodiny vo finančných ťažkostiach) 

 >> Zapájaním do činnosti 

- práca s deťmi rómskej mládeže a inak znevýhodnených, práca a priestor pre inklúziu pre sociálne slabšie 

rodiny - 27% 

- priestor herní, tzv. Oratko (majú charakter nízkoprahového zariadenia) - 63,5% 

 

 

 

Banská Bystrica (233 členov): 

Pravidelná činnosť 

V roku 2017 sa snažili posilniť pravidelnú činnosť – konkrétne motiváciu animátorov stretiek a zo strany 

vedúcich skvalitniť ich sprevádzanie. 12 základných kolektívov sa tak stabilizovalo. 

Vzdelávacia aktivity strediska 

Vzdelávanie členov prebieha cez pravidelnú činnosť rovesníckych skupín detí a mladých. Pre 

dobrovoľníkov je pripravená stredisková škola animácie (trvá 3 roky a ročne sú 4 kurzy). Momentálne sú 

animátori v 2. a 3.ročníku. 

Okrem toho prebieha školenie inštruktorov Orietnačných dní – 3 x ročne sa zorganizovaoi celodenné alebo 

celoročné školenia – témy Šikanovanie, potreby žiaka na 2.s tupni ZŠ, Zážitková pedagogika. 

Významné nepravidelné podujatia: 

Oratko na špacírke – novinka v stredisku, ktorá trvala 5 dní počas prázdnin, keď deti spoznávajú krásy 

Banskobystrického kraja počas výletov. Oratko sa špacírke sa veľmi dobre osvedčilo, preto ho plánujú 

rozvíjať. 

Orientačné dni - počas roka sa zorganizovalo 11 trojdenných kurzov pre triedne kolektívy žiakov 2.stupňa 

ZŠ a SŠ. Orientačné dni sa stávajú významnou charakteristikou tohto strediska. Vďaka nim sa stredisko 

viac otvára a spolupracuje s mestom, samosprávou, Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva 

a prevencie a inými inštitúciami v Banskej Bystrici. 

Deň farnosti – akcia pre celú Sásovú. Tento rok sa jej zúčastnilo 800 ľudí. Pri príležitosti slávnosti k 

Panne Márii Pomocnici je ponúknutý celodenný program pre celé rodiny. Spája generácie, informuje a 

ľuďom ponúka možnosť zapojiť sa do celoročnej činnosti strediska. 



Muzikál Ester – premiéra bude až 29.1.2018 jeho nácviky prebiehali počas roka 2017. Do muzikálu je 

zapojených 40 ľudí rôznych vekových kategórií, podarilo sa zapojiť nových členov spomedzi rodín. 

Animátorský čin roka – podujatie, ktoré výrazne vstúpilo do života strediska. Klasickú vianočnú večeru 

obohatili o slávnostný galavečer, ktorý zdvihol úroveň animátorstva a dobrovoľníctva v stredisku. Animátori 

mesiac pred akciou nominujú Animátora a animátorku roka. Musia napísať aj dôvody. Na galavečeri je ich 

ocenenie. Okrem týchto kategórií sú ocenení a vyzdvihnutí aj iní. Podujatie má veľmi silný výchovný 

charakter – vychováva účastníkov k pravým motiváciám dobrovoľníctva cez konkrétne príklady ich 

priateľov. Tento rok pozvali aj poslancov a iných občianskych aktivistov, s ktorými  spolupracujú. 

 

 

Bratislava- Kremnická (88 členov): 

Pravidelná činnosť 

Stredisko má 5 dievčenských rovesníckych skupín. 

Vzdelávacia aktivity strediska 

Pre členov pripravili 9 vzdelávacích stretnutí pre dobrovoľníkov. Do júna spolu pripravovali vzdelávacie 

ponuky pre dobrovoľníkov a ich rozvoj každú stredu v spolupráci s miestnym strediskom Domky. Takisto 

mesačne ponúkali poldenný priestor na sebareflexiu a osobný rozvoj. Do prípravy a realizácie boli vtiahnutí 

aj adresáti. 

Od septembra organizujú formačné stretnutia pre animátorov raz za mesiac v sobotu alebo v piatok a 

sobotu. Zamerané sú na prehĺbenie spoločenstva a duchovného života, animátorské zručnosti v oblasti 

saleziánskej pedagogiky, preventívneho výchovného systému, ale aj rozvoj organizačných a 

komunikačných zručností, tímovej práce a riešenie konfliktov. 

Dobrovoľníčky, ktoré vedú stretnutia rovesníckych skupín sa okrem toho stretávajú minimálne 2x v 

školskom roku. Náplňou je vytvorenie plánov “stretiek”, priebežné hodnotenie, riešenie operatívnych 

problémov, konzulácie. Na stretnutiach majú animátorky možnosť podeliť sa o svoje skúsenosti s vedením 

rovesníckych skupín, čím sa vzájomne učia a motivujú. K dispozícii majú aj individuálnu supervíziu, ktorú 

využívajú podľa potreby. Pred letnými aktivitami je tiež príprava pre dobrovoľníkov (základy pedagogiky, 

preventívny systém, soft-skills, BOZP). 

Významné nepravidelné podujatia: 

5-dňový prímestský tábor pre dievčatá, ktorý ponúkal ako vzor osobnosť nášho združenia - Lauru 

Vicuňovú. Cez zážitkové aktivity, hry, rozhovory prehlbovali na Laurinej univerzite témy ako priateľstvo, 

radosť z učenia sa nových vecí, usilovnosť a pracovitosť, učili sa, ako riešiť manipuláciu a zneužívanie, 

obetavosť.  

Ďalšími významnými podujatiami  boli chatovačky rovesníckych skupín. Sú významné tým, že nadväzujú 

na systematickú prácu počas roku.  

 

 

Dolný Kubín (177 členov): 

Pravidelná činnosť 

V stredisku sa stretávajú pravidelne 4 základné kolektívy. Okrem toho je tu rozvinutá činnosť SCVČ. 

Vzdelávacia aktivity strediska 

Vzdelávanie členov prebieha cez vzdelávanie podujatia  - sústredenia zboru, divadelných krúžkov, 

rovesníckych skupín. 

Vzdelávanie začínajúcich dobrovoľníkov zabezpečujú raz za dva mesiace ponukou kvalitných obsahov pre 

ich animátorský, osobný, kresťanský aj ľudský rast, ponúkajú tiež nepravidelné aktivity na stmelenie 

skupiny (tímbuilding a rozvoj spolupráce) a postupné zapájanie do pravidelnej činnosti strediska (stretká, 

krúžky, akcie). Zároveň všetci dobrovoľníci majú každý mesiac prednášku zameranú na osobný rozvoj a 

sebareflexiu a tiež priestor na supervíziu. Okrem toho obdobný priestor vytvárajú aj raz ročne na 4 dni.  

V šk. roku 2016/17 formáciu a vzdelávanie dobrovoľníkov a animátorov zastrešovali aj prostredníctvom 

„externých“ kurzov (Mediálna škola, Škola pre animátorov – projekt Domky), v októbri 2017 ponúkli mladým 

projekt Emauzy 1 - projekt garantovaný sestrami saleziánkami. Pponúkajú príležitostné nepravidelné 



„dopingové“ animátorské stretnutia – Animátorská kapustnica a pod.  Aj plánovanie najväčšej akcie 

strediska KubCup nie je len plánovaním, ale zameriava sa na rozvoj kompetencií dobrovoľníkov, 

sprevádzanie pri realizácií, pomáha im plánovať aktivity, dotiahnuť svoju úlohu do konca, prevziať 

zodpovednosť za zverený úsek,  

Významné nepravidelné podujatia: 

KubCup – najtypickejšia aktivita strediska - amatérsky volejbalový turnaj KubCup, ktorý mladí 

organizovali už 14.-ty krát v celoslovenských rozmeroch (36 tímov). Je to priam modelová akcia na 

zaškolenie a rozvoj dobrovoľníkov – rozvoja ich kompetencií (manažérských, organizačných), výchova k 

zodpovednosti a tvorivosti. 

Putovný tábor a sústredenia stretiek „nocovačky“ – tieto dve aktivity označili členovia v dotazníku, 

ktorý v júni tohto roku robilo SCVČ Laura v spolupráci so strediskom v rámci svojej práce ako „najsilnejšie 

aktivity/zážitky v stredisku“. Počas putovného tábora deti spoznávali osobnosť Titusa Zemana a obdobie 

komunizmu (manipulácia, osobné rozhodnutia a prevzatie zodpovednosti, potreba hlbších hodnôt…).  

 

 

Dubnica nad Váhom (121 členov): 

Pravidelná činnosť 

Činnosť strediska je založená na pravidelných stretnutiach vrstovníckych skupín (stretiek) a na 

nepravidelných podujatiach, z ktorých pár ma viacročnú tradíciu a svoje zameranie (Laurapárty, Volley 

session, výlet do zahraničia....) 

Vzdelávacia aktivity strediska 

Vzdelávanie členov prebieha  vrámci stretávanie vrstovníckych skupín metódami neformálneho 

vzdelávania, zážitkovým učením, osobne, ale i nepravidelnými aktivitami. Podstatnou zložkou formácie 

mladých sú Animavíkendy raz za 2 mesiace. Ide zväčša o pobytové podujatie otvoreného charakteru pre 

všetkých animátorov a dobrovoľníkov strediska. Tieto dni sú orientované na formáciu animátorov v oblasti 

práce s deťmi, obsahujú spirituálnu časť – väčšinou duchovnú obnovu alebo adoráciu, ako aj plánovanie a 

hodnotenie aktuálnych podujatí, čím je podstatne podporený protagonizmus mladých. Toto vzdelávanie sa 

deje v spolupráci Domka a Laura cez miestne strediská. Spôsob formácie je založený na vzdelávaní k 

pochopeniu základných princípov preventívneho systému, schopnosti naplánovať, zorganizovať a 

vyhodnotiť podujatie, ako aj schopnosť viesť stretká. Je to realizované zážitkovou a interaktívnou formou 

prepojenou s priamou činnosťou v stredisku. Za dôležitý prvok formácie sa považuje sprevádzanie 

mladých v ich osobnom živote podľa ich potrieb. Ide aj o systematické pravidelné sprevádzanie 

konkrétnych mladých kompetentnými ľuďmi strediska v rámci integrálnej výchovy. 

Významné nepravidelné podujatia: 

Oslava Laury - prebieha v dvoch podujatiach: pre mladšie deti s témou Sme jedna rodina a pre starších 

ThePlánková Laurapárty. Ide o priestor, kedy sa stretne väčšina členov strediska a vytvárajú spoločenstvo, 

prehlbujú vzájomné vzťahy. Pre starších je to aj forma ocenenia dobrovoľníkov.  

Volley session - tradičný volejbalový turnaj pre mladých z nášho strediska a okolia sme pripravili aj teraz. 

Bol to už 10. ročník a preto sa zdôraznili aj oslavné prvky. Zúčastnilo sa ho 67 účastníkov. 

Prímestský tábor- tábor pre deti s témou Zootropolis. Okrem zábavných aktivít sa deťom odovzdávali aj 

témy cez scénky, aktivity a diskusiu, ktoré zabezpečili ich rozvoj. Témy jednotlivých dní boli: Tu sa môže 

stať ktokoľvek kýmkoľvek; Nikdy sa nevzdávaj; Bez práce nie sú nanuky; Nikdy nie si sám; Uspokoj sa s 

tým, čo máš.  

 

 

Humenné (116 členov): 

Pravidelná činnosť 

Pravidelná činnosť prebieha cez stretnutia rovesníckych skupín, krúžky: gitarový, varpeč a vzdelávacie 

stretnutia animátorov 

Vzdelávacia aktivity strediska 



Formáciu a vzdelávanie dobrovoľníkov a animátorov začína v 9. ročníku ZŠ , končí v 4. roč. SŠ. Po 

úvodnom roku, kedy dobrovoľníci majú mesačné stretnutia, ktoré ich uvádzajú  do práce združenia, jeho 

princípov výchovy a činnosti. Následné roky v spolupráci so SCVČ Laura prebieha systematická mesačná 

príprava dobrovoľníkov v oblasti pedagogiky a dobrovoľníckych zručností. Zároveň všetci dobrovoľníci 

majú každý mesiac prednášku zameranú na osobný rozvoj a sebareflexiu a tiež priestor na supervíziu. 

Okrem toho obdobný priestor je vytvorený raz ročne na 4 dni na chate pre 4 skupiny dobrovoľníkov.  

Významné nepravidlené podujatia: 

Chatovačka – je pobytové podujatie, ktoré je vyvrcholením roka pre členov stretiek. Celé podujatie sa 

nieslo v duchu  témy "Slovenská dedina". Prostredníctvom hier a scénok, do ktorých boli deti vťahované 

počas celých dní mali možnosť spoznávať prvky nášho folklóru, zoznámiť sa s tradíciami, ktoré sú typické 

zvlášť pre náš región a objavovať v nich hodnoty, ktoré v sebe nesú odkaz aj pre dnešnú generáciu. 

Cieľom chatovačky bolo ponúknuť deťom a mládeži rôzne aktivity pre integrálny rozvoj, vhodné pre 

nadobúdanie pozitívnych hodnôt a zmysluplné vyplnenie voľného času počas letných prázdnin. Deti mali 

možnosť nadviazať nové priateľstvá a rozvíjať vzťahy, obdivovať krásu prírody a nadobúdať 

environmentálne a ochranárske cítenie a vhodnými pohybovými aktivitami posilňovať pohybovú zdatnosť 

podporujúcu zdravý životný štýl. 

Don Bosco show - podujatie sa realizovalo v spolupráci so zdužením Domka. V samotnom programe sa 

predstavilo v  13  vstupoch, ktorých cieľom bolo divákov pobaviť či odovzdať myšlienku, cca 120 detí a 

mladých. Cieľom tejto tradičnej akcie je pripraviť kultúrno- zábavný program pre rodičov detí, ktoré 

navštevujú naše stredisko a pozvaných hostí a spoločne osláviť sviatok dona Bosca.  

eMeM Cup - cieľom podujatia bolo športom viesť mladých k správnemu životnému štýlu a využívaniu 

voľného času počas vianočných prázdnin. Volejbalový turnaj je pre dobrovoľníkov aj jedinečnou 

skúsenosťou vyskúšať si plánovanie a samostatnosť pri dobrovoľníckej činnosti.  

 

 

Košice (42 členov): 

Stredisko hľadá možnosti fungovania na sídlisku - po náročných zmenách v rámci strediska a pôsobenia 

rôznych organizácií a združení. 

 

 

Michalovce (116 členov): 

Pravidelná činnosť 

Pravidelná činnosť prebieha v 7 rovesníckych skupinách a tiež ponúka gitarový krúžok 

Vzdelávacia aktivity strediska 

Vzdelávanie členov prebieha cez stretnutia rovesníckych skupín.  

Vzdelávanie dobrovoľníkov - animátoriek je cez mesačné prednášky na osobný rozvoj a čas na 

sebareflexiu. Okrem toho obdobný priestor je vytvorený raz ročne na 4 dni na chate pre 2 skupiny 

dobrovoľníkov.  

Každý mesiac sú pripravené aj animátorské stretnutia dobrovoľníčok, na ktorých sa stretávajú 2 generácie 

animátoriek. Stretnutie má 2 časti: jedna z nich je zameraná na animátorské zručnosti, výchovné princípy, 

rozvoj organizačných a komunikačných zručností, tímovej práce; taktiež má časť plánovaciu, kde sa 

dobrovoľníci učia plánovať podujatie v konzultácii so supervízorom. Okrem toho pre rozvoj  spolupráce s 

miestnym strediskom Domky sa dobrovoľníci zúčastňujú aj ich ponúk vzdelávaní. 

Významné nepravidelné podujatia: 

Jarný prímestský tábor - Planéta B612- témou bol príbeh Malého princa a zameranie na pozitívne 

vzťahy. Aktivity a hry dní sa zamerali na nácvik spolupráce, prijímania ľudí, ktorých stretávame v živote a 

na priateľstvo. 

Prázdninový klub a Detský Silvester – sú akcie, ktoré sú významné pre zviditeľnenie našej činnosti a 

oslovenie širšej verejnosti. 

Fifteens párty –bola to oslava 15.-tky v stredisku – špeciálne pre animátorky, ktoré v tomto roku dovŕšili 

15 rokov. Cieľom bola podpora dobrovoľníčok, ich ocenenie a teambuilding. 



 

 

Námestovo (40 členov): 

Pravidelná činnosť 

Pravidelná činnosť sa realizuje prostredníctvom krúžku speváckeho zboru a stretká v ZK Oratko. Okrem 

voľnčasovej aktivity ide aj o hodnotové vzdelávanie. 

Vzdelávacia aktivity strediska 

Dobrovoľníkom sú poskytované osobné konzulácie, ale vzhľadom na obmedzené možnosti na vzdelávanie 

dobrovoľníkov využívajú kurzy, ktoré ponúka miestne stredisko Domky.  

 

 

Rožňava (152 členov): 

Pravidelná činnosť 

Počas týždňa prebiehajú stretnutia 7 základných kolektívov. Je rozbehnuté piatkové oratko, kde členovia 

sú menej stabilní.  

Vzdelávacia aktivity strediska 

Vzdelávanie členov prebieha cez neformálne vzdelávanie v základných kolektívoch, ktoré sa snažia 

napĺňať stanovené ciele jednotlivých kolektívov. Druhou formou vzdelávania členov sú nepravidelné 

aktivity: jarný prímestský tábor – členovia neformálnym vzdelávaním poznali osobnosť mučeníka Titusa 

Zemana; letný prímestský tábor bol zameraný na poznávanie života a zvykov indiánov. 

Vzdelávanie dobrovoľníkov - cyklus DO je zameraný na osobný a kresťanský rast animátorov a 

dobrovoľníkov, sebareflexiu. Tieto vzdelávacie podujatia boli konané v spolupráci s Domkou a 2 z nich aj v 

spolupráci s Diecéznym centrom mládeže. Obdobné ciele napĺňame aj počas pobytového podujatia DC - 

vykročme na cestu. Dobrovoľníkov vzdelávame tematicky aj na ACH – animátorských chatách. Začínajúci 

dobrovoľníci sú vzdelávaní týždenne v spolupráci Domky a Laury. Témy boli prispôsobené potrebám 

dobrovoľníkov. Jednotlivo má každý dobrovoľník možnosť prísť na osobný rozhovor, pri ktorom informuje, 

ako sa mu osobne darí: v práci s deťmi, v oratku, a má možnosť podávať návrhy na chod strediska a 

aktivity.   Významné nepravidelné podujatia: 

Štedrá večera pre animátorov a helpákov - podujatie uskutočnené v spolupráci s Domkou. Cieľom bolo 

viesť dobrovoľníkov k spoločnej oslave sviatkov a vyjadriť im vďačnosť.  

JPT- Tajomná správa - 46 účastníkov poznávalo život a dobu Titusa Zemana, jeho odvahu a odvahu v 

boji proti totalite. 

Art deň - nový typ podujatia, na ktorom sa účastníci učili technike maľovania pastelom a námetu s 

myšlienkou svetlo a voda. 

Prázdninové aktivity - v spolupráci so strediskom  Dominika, pomohli pripraviť viaceré  aktivity počas 

prázdnin pre deti z krízového strediska. 

 

 

Šamorín (125 členov): 

Pravidelná činnosť 

Zmenila sa forma pravidelnej činnosti: z oratka sa rozdelili detí do rovesníckych skupín, čo sa momentálne 

vníma ako omnoho efektívnejšie. Zároveň sa otvorilo oratko pre druhý stupeň – Opan for you (1x do 

týždňa) – tiež bol pozitívny ohlas od mladých, aj keď zatiaľ je pomerne nízka účasť. 

Vzdelávacie aktivity strediska 

Vzdelávanie členov prebieha prostredníctvom stretiek rovesníckych skupín 1x za týždeň a tiež 

prostredníctvom nepravidelných aktivít ako sú nocovačky, sústredenia a pod. 

Vzdelávanie dobrovoľníkov prebieha v prvom rade na stretnutiach rovesníckych skupín 1x za týždeň, a tiež 

prostredníctvom nepravidelných aktivít - nocovačky, a vzdelávacích podujatí, ktorých cieľom je ich 

sebapoznanie, sebaprijatie, rozvoj ich darov a talentov, objavovanie ich možnosti zapojenia sa pre službu 



iným. Majú tiež ponuku supervízie prostredníctvom osobných stretnutí a tiež v spoločnej príprave na 

aktivity (stretká, spevácky zbor, akcie a pod.) ktoré sú im zverené. 

Významné nepravidelné podujatia: 

Prímeststký tábor – tento rok pod názvom „ŽI NAPLNO“ - Ide o akciu počas letných prázdnin - jej cieľom 

je zmysluplné naplnenie času prázdnin pre deti a mladých, tiež je tu priestor pre mladých začínajúcich 

animátorov pre rozvoj ich darov, talentov vyskúšanie si vedenie aktivít, hier pre detí, prehlbovanie sa v 

zodpovednosti. Touto akciou zapájali do spolupráce aj niektorých rodičov, ktorí pomáhajú ako animátori. 

Deň otvorených dverí - akcia počas ktorej je možnosť stretnutia s rodičmi, oboznámenie o činnosti v 

stredisku. 

Tiež sa rozbehla touto akciou celostredisková aktivita, ktorá trvá počas celého adventu - spoločne sa 

počas adventu za seba modlia. 

Športový výlet - ako vyvrcholenie pravidelnej telocvične pre mladých - výlet napomohol k utuženiu partie, 

ktorá chodí každú nedeľu do telocvične a bol veľmi pozitívne hodnotený od účastníkov; tento rok navštívili 

lanové centrum v Bratislave na Kamzíku. 

Čajovňa u don Bosca - akcia pre mladých zo strediska ale aj pozvanie nových mladých (nečlenov) - je to 

čas na rozhovory, spoločenské hry, spoznávanie sa, prehlbovanie vzťahov. 

Kalčetový turnaj s Máriou Dominikou - akcia, ktorá bola otvorená pre mladých zo strediska ale aj pre 

mladých, ktorí nenavštevujú stredisko. Okrem hry to bol tiež priestor na spoznanie priestorov strediska a 

našich aktivít pre nových členov. 

 

 

Trnava (155 členov): 

Pravidelná činnosť 

V stredisku prebieha pravidelná činnosť 6 dní v týždni: dva dni sú vyhradené krúžkom (angličtina, hudobný, 

športový, šitie, tvorivý, variaci, vybíjaná), 1 deň oratku a 3 dni stretnutiam rovesníckych skupín (niektoré sú 

vedené dobrovoľníčkami, ale deti nie sú našimi členmi) .  

Okrem toho v stredisku je aj 8 tzv. biblických krúžkov pre deti predškolského veku, ktorí nie všetci sú 

členmi združenia. 

Vzdelávacia aktivity strediska 

Vzdelávanie členov prebieha cez stretnutia rovesníckych skupín, ktoré majú ako ciele sociálny a duchovný 

rozvoj, osobnostný rast cez neformálne vzdelávanie 

Vzdelávanie dobrovoľníkov prebieha formou mesačných stretnutí, tzv. animátorský štvrtok: jeden štvrtok v 

mesiaci je určený pre začínajúcich animátorov (2-ročné vzdelávanie), kde spoznávajú a rozvíjajú vlastnosti 

dobrovoľníkov v oblasti zodpovednosti, angažovanosti, potreba osobného rozvoja a duchovného rastu. 

Ďalší štvrtok je určený animátorom – stredoškolákom, po ukončení dvojročnej prípravy. Spoločne sa všetci 

dobrovoľníci stretávajú ďalší týždeň na stretnutí zameranom na osobný rozvoj a schopnosť sebareflexie. 

Posledný štvrtok v mesiaci sa animátori zapojení do projektu IMOS, kde ide o praktickú prípravu s 

dobrovoľníkmi. Animátorský zácvik je spojený so sprevádzaním pri príprave, realizácii a hodnotení činnosti. 

Okrem pravidelných stretnutí je animátorom ponúknutá 2x do roka víkendovka, ktorá v sebe spája 

vzdelávanie dobrovoľníkov a aj teambuiding (dôležitý aj pre prepojenie medzi generáciami dobrovoľníkov). 

Témy, ktoré ponúkli rôznymi formami tento rok: integrálny rast, sebapoznanie, sebaprijatie, socializácia, 

spolupráca, trpezlivosť, zodpovednosť, schopnosť aktívne sa zapojiť do činnosti.  

Významné nepravidelené podujatia: 

4 turnusy podujatí zameraných na osobný rozvoj a schopnosť sebareflexie pre dobrovoľníkov: Refresh, 

Očarujúca, Hlbina vs. Plytčina, Kde to pramení 

VN tvorivé dielne - podujatie, na ktorom spolupracovali s organizáciou Domka, Savio a mamičkami, ktoré 

vedú biblické stretká v stredisku, zamerané na rozvoj tvorivosti a kreativity deti a mladých. Spoločne 

vytvorili priestor na podporu spolupráce a rodinnosti pre širokú verejnosť sídliska Kopánka.  

Stretnutie po rokoch - podujatie pre ženy i dievčatá, ktoré navštevovali oratko od roku 1993 a sú s ním 

stále spriaznené. Podujatie vytvorilo prepojenie medzi bývalými členmi strediska a súčasnými 

dobrovoľníkmi. 



 

 

Žarnovica (37 členov): 

Pravidelná činnosť 

Pravidelne sa stretáva skupina mladých, ktorí pracujú alebo začínajú pracovať aj ako dobrovoľníci.  

Vzdelávacia aktivity strediska 

Vzdelávanie prebieha pri stretnutiach dobrovoľníkov. Okrem rozvoja osobností sa učia aj činnosti 

dobrovoľníkov a nadobúdajú praktické zručnosti.  

Významné nepravidelné podujatia: 

Refresh chata- bolo to dvojdňové podujatie zamerané na rozvoj vzťahov a tímbuilding dobrovoľníkov. Bol 

vytvorený priestor na komunikáciu a hlbšie utužovanie priateľstiev navzájom medzi sebou. Poobede boli 

vytvorené spoločné chvíle prostredníctvom hier, kde sa precvičovala šikovnosť, bystrosť i kreatívnosť 

dobrovoľníkov cez hry a zážitkové aktivity. Spolu sa aj hodnotil a plánoval rok 2018. 

Dni mesta – program pre deti v spolupráci s mestom Žarnovica. Dobrovoľníci pripravili rôzne hry a súťaže, 

počas ktorých si deti rozvíjali svoje pohybové schopnosti, trénovali vytrvalosť, preukázali svoju šikovnosť a 

kreativitu či logické myslenie.  

Deň rodiny - podujatie organizované v spolupráci s oddelením kultúry mesta Žarnovica. Pre deti bolo 

pripravených množstvo hier, v ktorých spoločne spolupracovali, vytvorili tímy, či súťažili sami za seba. 

Cieľom podujatia bolo utužiť rodinné vzťahy (deti a rodičia), prežiť plnohodnotne víkendový deň.  

 

 

 

 

Spolupráca 
 

 

Laura dlhodobo významne spolupracuje so saleziánkami. V 3 strediskách Laura zriadila súkromné CVČ, s 

ktorými intenzívne spolupracuje. Vzhľadom na spoločné ciele a štýl práce spolupracujeme aj so saleziánmi 

a so združením Domka, s ktorým spolupracujeme na viacerých projektoch či podujatiach (napr. Cesty 

zrenia). Sme členmi Rady mládeže Slovenska. Naše strediská sú členmi v Radách mládeže Trnavského, 

Žilinského, Banskobystrického a Trenčianskeho kraja. Spolupracujeme aj s mestskými úradmi (Šamorín, 

Banská Bystrica, Trnava, Žarnovica), s farskými úradmi, školami a školskými zariadeniami v mestách. V 

Dolnom Kubíne spolupracujeme so Slovenským Skautingom v Dolnom Kubíne a ZKSM - Mládežníckym 

zborom DK, v Žarnovici s organizáciou eRko a Združením na záchranu hradu Revište, v Šamoríne so 

základnou školou, v Dubnici nad Váhom so CZŠ sv. Dominika Sávia a s Mestským centrom voľného času,  

v Banskej Bystrici sme členmi Spoločenstva Rudlová-Sásová, ktorá zastrešuje 3 občianske združenia, dve 

občianske rady a niekoľko aktívnych jednotlivcov, v Rožňave s organizáciou Dominika, n.o. a s Diecéznym 

centrom mládeže sv. Jána Pavla II., v Námestove so Združením saleziánov spolupracovníkov. 

 

 

 

 

 

 

Bratislava, 28.január 2018                                                                       Vypracovala: Mgr. Marta Baňasová 
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