Metodika činnosti organizácie

Vzdelávanie dobrovoľníkov prebieha na miestnej úrovni.
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
192 z 346 dobrovoľníkov. Supervíziu predsedníčok a dospelých pracovníkov
s mládežou (cca 50 osôb) zabezpečuje ústredie združenia pravidelným
kontaktom.
Niektoré neformálne vzdelávacie aktivity ústredia smerom k mladým
vedúcim, mládežníckym vedúcim a pracovníkom s mládežou:
Mediálna škola: 3 víkendové kurzy - 67 účastníkov
školenie predsedníčok a účtovníčok stredísk
školenie pre stredisko ohľadom Teepee
V nasadení života: 10 kurzov pre dobrovoľníkov pracujúcich
s marginalizovanými skupinami doma i v zahraničí
externé ponuky kurzov a školení

Orientačné dni - preventívne programy pre základné a stredné školy, ktoré
ponúkame všetkým banskobystrickým školám. Ide o preventívne kurzy,
ktoré sa formou neformálneho vzdelávania - zážitkovej pedagogiky venujú
témam komunikácie, sebapoznania, sebaprijatia, xenofóbii, prevencii
kriminality, budúcnosti a rozlišovaniu povolania, závislostiam, prevencii
šikany a iným témam. Tento rok sme pripravili 21 kurzov (400 účastníkov).
So svojimi členmi a dobrovoľníkmi sme sa zapojili do medzinárodného
dotazníka z Ríma- výskumná vzorka bola s 214 premennými od 4 262
mladých zo Slovenska. Traja naši dobrovoľníci pomáhali pri spracovaní
dotazníka na Slovensku a jeho preklopení do anglického dotazníka.
Momentálne sme členmi pracovného tímu na Slovensku, ktorý hľadá ako
tieto informácie posunúť ďalej a zvažuje aj možnosť mládežníckej
konferencie ohľadom výsledkov.

AKTIVITY
Vzdelávacie podujatia pre členov, vedúcich,
dobrovoľníkov PÚ : 3970 / PP: 202
Jednodňové podujatia pre deti a mládež : PÚ : 6798 / PP: 106
Viacdňové podujatia pre deti a mládež: PÚ : 1865 / PP: 63
Pobytové podujatia realizované v SR: PÚ : 194 / PP: 7
Pobytové podujatia realizované v zahraničí : PÚ : 256 / PP: 5
Informačné aktivity: PÚ : 1181 / PP: 5
Iné : PÚ : 1317 / PP: 53
*PÚ: počet účastníkov / *PP: počet podujatí

LAURA
ZDRUŽENIE MLADÝCH

Prínos týchto aktivít vidíme v scitlivení mladých na pomoc, službu, dobrovoľníctvo a v budúcnosti v zapojení sa mladých do dobrovoľníckej činnosti.
Spolupodieľali sme sa na vydaní brožúky Kráčame s animátormi: Základné
princípy saleziánskej práce s animátormi. Na členov bola zameraná alternatívna metodika stretnutia o Laure, ktorá bola vydaná pri príležitosti 25.
výročia združenia. Je to materiál určený pre vedúcich rovesníckych skupín.

FINANCIE

Okrem 6 školení pre 130 účastníkov zároveň metodici programu
Ciest zrenia pracovali na ďalších dvoch materiáloch,
ktoré sú pripravené do tlače:

Dotácia z MŠVVaŠ SR.....33 683,00 + 8 936,00
Členské príspevky................5 030,00
Ostatné príjmy...................74 156,29

prepracovanie úvodu do metodiky Cesty zrenia
stretká o Anke Kolesárovej - alternatívna metodika pre dievčenské
rovesnícke skupiny, ktorá netradičným spôsobom priblíži túto slovenskú
osobnosť

Naša blahoslavená!

VÝROČNÁ SPRÁVA

2018

PRÍJMY CELKOM................121 805,29
VÝDAVKY

Pridaj sa k nám :)

Mzdy, platy
Poistné a príspevky
Bežné transfery
Tovary a ostatné služby
VÝDAVKY CELKOM

Celková suma
výdavkov

10 621,16
3 783,13
75 364,86
9 484,96
99 254,11
TENTO PROJEKT BOL PODPORENÝ Z DOTÁCIE MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR „PROGRAMY PRE MLÁDEŽ 2014 – 2020“,
KTORÚ ADMINISTRUJE IUVENTA – SLOVENSKÝ INŠTITÚT MLÁDEŽE.

KTO SME?
Laura, združenie mladých je...
dobrovoľné občianske združenie, ktoré podporuje integrálny
rozvoj detí a mladých. Rozvíja ich schopnosti, potenciál a
v saleziánskom duchu vychováva k zrelému a radostnému
prežívaniu života a ku kresťanským hodnotám. Svoju činnosť
realizuje prostredníctvom osobného sprevádzania a
voľnočasových aktivít v štýle preventívneho systému.

1 504 ČLENOV

do 14 rokov vrátane
904 členov

18 - 30 rokov vrátane
259 členov

15 - 17 rokov vrátane
211 členov

NAPĹŇANIE STRATEGICKÉHO
PLÁNU ORGANIZÁCIE

Pri napĺňaní strategického plánu sme sa riadili krokmi, ktoré sme
navrhli v strategickom pláne nášho združenia.
1. Integrálny rozvoj dobrovoľníkov
Pre strediská sme pripravili metodiku - alternatívnu formu formácie
dobrovoľníkov na 3 roky, ktorá už bola vyskúšaná kompletne v 1 stredisku
(Humenné). Každé stredisko má vytvorený plán vzdelávania dobrovoľníkov
(na školský rok). Počas stretnutia strediskových rád sme pripravili
zážitkové vzdelávanie, náplňou bola Nenásilná komunikácia (na pozadí
príbehu Vaiany, vysvetlenie, aktivity, hry). Víkendového podujatia sa
zúčastnilo 43 účastníkov. Naši školitelia projektu Cesty zrenia v roku 2018
školili 6 školení pre 90 mladých a 40 dospelých pracovníkov s mládežou.
Pre mladých zo stredísk sme pripravili stretnutie počas národného
stretnutia mládeže P18 - LABoratórium, kde okrem zážitku spoločného
stretnutia a prehĺbenia osobných vzťahov, mali možnosť na workshopoch
rozvíjať svoje zručnosti, spoznávať dobrovoľnícku činnosti v marginalizovaných oblastiach, prehĺbiť svoje poznanie v oblasti sebapoznania,
rozhodovania, štúdia a pod. Zúčastnilo sa takmer 600 mladých ľudí.
Bolo pripravené s Domkou.
Od septembra začalo akreditované vzdelávanie Dobrovoľníctvo Vides
(doteraz prebiehalo ako neakreditované). Prebehli aj kurzy akreditovaného
programu Mediálna škola. Počas letných prázdnin boli dobrovoľníci
Videsu v zahraničí na dobrovoľníckej činnosti - celkovo 33 mladých ľudí na
7 miestach (Rumunsko, Albánsko, Srbsko, Ukrajina - Chudľovo, Verbivka,
Dubno, Azerbajdžan - Baku, Sibír, UK) + na Slovensku v marginalizovaných oblastiach (Orechov Dvor pri Nitre, Luník IX., Boľkovce. Kokava
nad Rimavicou, resp. pomoc v stredisku Žarnovica- 15 dobrovoľníkov.
Vides je tiež súčasťou medzinárodnej dobrovoľníckej organizácie Vides.
Pokračujeme v spolupráci so Slovinskom . Stredisko Banská Bystrica
spolupracuje na programe Orientačné dni a školení školiteľov vo Fryštáku
z ČR. Jednotlivé strediská sa snažia posielať svojich dobrovoľníkov do
zahraničia - Švajčiarsko, Belgicko a pod. Naše dievčatá sa zúčastnili
medzinárodných športových hier PGSi v Poľsku.

2. Protagonizmus mladých lídrov

V každom stredisku máme vytvorenú tzv. strediskovú radu, ktorej
cieľom je zabezpečiť, aby mladí ľudia riadili činnosť organizácie a mali
možnosť vyjadriť svoje návrhy. Pre skvalitnenie komunikácie medzi
strediskami a ústredím pravidelne posielame minimálne raz mesačne
Lauramail pre členov strediskových rád. Celkovo o činnosti informujeme tiež v Infoboxe pre mladých. Máme internú skupinu na FB Laura v
akcii, ktorá slúži na rýchlejšiu komunikáciu ústredia s členmi
strediskových rád a posun zaujímavých ponúk.
Okrem toho sme tento rok podľa plánu vytvorili Smernicu k činnosti
strediskovej rady, ktorá popisuje postavenie a kompetencie strediskovej
rady. Modalita fungovania strediskovej rady je ponechaná na rozhodnutí
miestneho strediska, stredisková rada sa však stretáva minimálne 4x
ročne a štatutár strediska predkladá rade základné dokumenty strediska
ako finančný rozpočet, finančnú správu, správu o činnosti a pod. Vo
všetkých strediskách podľa záverečnej správy stredísk prebieha
hodnotenie a plánovanie roka s dobrovoľníkmi.
Naši dobrovoľníci mali aj tento rok možnosť dať združeniu spätnú väzby
ohľadom našej činnosti a navrhnúť zmeny. Získali sme požadovaný počet
odpovedí. 60% odpovedí bolo práve od členov strediskových rád.
Asi 40 mladých dobrovoľníkov sa zapojilo do prípravy FB projektu
Projekt: Vianoce (4700 sledovateľov) a asi 55
do projektu Forty for you (4400 sledovateľov).
Vzhľadom na blížiace sa voľby sme počas Valného zhromaždenia
3. Finančná stabilita

€

V oblasti projektovania sa strediská i ústredie snažili zabezpečiť
pravidelnú i nepravidelnú činnosť písaním projektov. 80% stredísk
naplnilo požiadavku napísať projekty, získalo podporu. Strediská, ktoré
túto požiadavku nenaplnili sú tie, kde bol nový štatutár a nedokázal to
zabezpečiť. Avšak 90% stredísk sa podarilo získať formu podpory od
mesta, v 1 stredisku išlo aj o podporu nefinančnú. Zástupcov mesta
pozývame na niektoré naše aktivity (napr. Animátorský čin roka v
Banskej Bystrici, Čo sa deje za dverami v Dubnici nad Váhom,
Vyhodnotenie KubCupu v Dolnom Kubíne a pod.)

Spoluprácu s mestom rozvíjame aj na úrovni aktivít mesta (napr. aktivity
typu Dobrovoľníci deťom TT alebo Dni mesta Žarnovica, a pod.),
30% stredísk takúto možnosť využilo, 30% hľadalo nejaké náhradné
formy komunikácie s mestom, aby prehĺbilo poznanie združenia mestom
a potenciálnu hlbšiu spoluprácu. Čo sa týka kontaktu so sponzormi,
stálych podporovateľov zo strany firemných sponzorov, máme len
v 4 mestách. Je to nárast oproti minulému roku.
V všetkých strediskách je o to väčšia snaha získavať podporu rodičov každé stredisko si už vytvorilo minimálne raz ročne akciu, pri ktorej
rodičom predstaví svoju činnosť (zvyčajne Oslava dona Bosca/Don
Bosco show vo viacerých strediskách) alebo im ponúkne aktivity s deťmi
(napr. Deň matiek v Michalovciach a v Humennom, tvorivé dielne a deň
matiek v Trnave, Rodičovské združenie rodičov dobrovoľníkov a
Saleziánsky ples v Banskej Bystrici). Viac ako polovici stredísk sa
podarilo opäť zvýšiť ročné 2%, pričom vnímame, že väčšina z toho je
práve forma podpory rodičov našich členov alebo nečlenov,
ktorí navštevujú naše aktivity.

NAJVÝZNAMENJŠIE POSUNY
V JEDNOTLIVÝCH OBLASTIACH
Riadenie organizácie

3...2...1...

Čo sa týka evidencie členov, tento rok sme prešli na nový systém
Tee-pee. Zároveň sme pri aktivitách Kontrolnej komisie využili on-line
priestor na elektronickú kontrolu stredísk. Aj predsedníctvo pre
pružnosť vyjadrenia sa predsedníctva aktuálne k výzvam využíva
možnosť on-line zasadnutia.
Inklúzia

V roku 2018 sme mali 1 245 členov v kolektívoch zo všetkých 1 504
členov organizácie. Z toho 501 členov tvorili mladí ľudia s menej
príležitosťami (asi 1/3 členov ) pričom 259 detí a mladých nebolo
stabilne začlenených do ZK, hľadali svoje miesto a uprednostnili
nízkoprahové programy v našich strediskách.

