ZAŽI
NIEČO VIAC
AJ V ROKU 2021
LAURA – ZDRUŽENIE MLADÝCH
VÝROČNÁ SPRÁVA

KTO SME

Laura, združenie mladých 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.

POSLANIE

Poslaním Laury je rozvoj osobnosti mladých
ľudí – so špeciálnou pozornosťou na dievčatá
a mladé ženy – a tiež plnohodnotné využitie voľného času. Práve preto v strediskách
uskutočňujeme stretnutia rovesníckych
skupín, rôzne krúžky, streetworkové aktivity,
duchovné obnovy, karnevaly, športové turnaje a mnoho ďalších aktivít, ktoré aktivizujú
mladých ľudí k duchaplnej činnosti. Dobrovoľníci, ktorí sa venujú mladším – animátori,
sú zapojení vo všetkých oblastiach fungovania v stredisku. Ako v animačnej, tak i vo
vzdelávacej, organizačnej či ekonomickej.

AKTIVITY

Členom ponúkame pravidelné i nepravidelné aktivity.
Našou prioritou je pravidelná činnosť, zvlášť stretávanie v rámci rovesníckych skupín
týždenne, dvojtýždenne alebo mesačne, kde odpovedáme na základnú potrebu mladých
niekam patriť a osobne rásť.
Okrem pravidelných aktivít sme ponúkali aj podujatia: na celoslovenskej i miestnej
úrovni to boli rôzne tábory, viacdňové podujatia, športové turnaje (volejbal, vybíjaná,
floorball), Teendance, sústredenia zborov, tvorivé dielne.,resp. oslavy, štarty do roka,
karnevaly, výlety.

SPOLUPRÁCA
A PARTNERSTVÁ

Laura spolupracuje so saleziánkami.
V 3 strediskách Laura zriadila súkromné
CVČ, s ktorými intenzívne spolupracuje.
Spolupracujeme so saleziánmi a so združením Domka, Združením saleziánov spolupracovníkov, Združením exalievov don
Bosca, občianskym združením SAVIO a iné.
Sme členmi Rady mládeže Slovenska.
Spolupracujeme aj s mestskými úradmi,
s farskými úradmi, školami a školskými zariadeniami v mestách.
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ŠTRUKTÚRA

Predsedníčka: Mgr. Marta Baňasová
Riaditeľka ústredia: Mgr. Mária Nagyová
Predsedníctvo: Janks Begáňová,
Anna Magdolénová, Kristína Mervová,
Andrea Pilná, Jana Tutková, Jana Urbanková
Kontrolná komisia: Mária Orbanová,
Monika Šavrnochová, Zuzana Koštová,
Žofia Lukáčová, Anna Šutková
Regrantingová komisia: Kristína Časnochová,
Eva Komáčková, Lucia Smetanová,
Mária Soročinová, Viktória Vasiľová
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VZDELÁVACIE PODUJATIA
AKREDITOVANÉ VZDELÁVANIE
MEDIÁLNA ŠKOLA

Akreditovaný program Mediálnej školy
na jeseň zorganizoval kurz Basic – meška
mobilom.

AKREDITOVANÉ VZDELÁVANIE
DOBROVOĽNÍCTVO VIDES

Počas roka 55 mladých dobrovoľníkov absolvovalo prípravu 5 kurzov na krátkodobú
službu v misijnom duchu počas prázdnin
a praktické stretnutie zamerané na prípravu
programu a teambildingu - niektoré boli
online. Zahraničné aktivity sa nepodarilo realizovať vzhľadom na pandemickú situáciu.
Pokračujeme však vo vytváraní partnerstiev
cez medzinárodnú organizáciu VIDES.

S.O.S – STRETKO O STRETKU

Nápady a aktivity na udržanie spoločenstva
v online dobe. Podstatou bol online výmena
nápadov, inšpirovanie sa navzájom medzi
mladými animátormi a dobrovoľníkmi.

ORIENTAČNÉ DNI

Preventívne kurzy pre základné a stredné
školy otvárajú nové možnosti spolupráce
so základnými a strednými školami z celého okresu. Cieľom je primárna prevencia
a rozvoj osobnosti žiaka. Kurzy sú tematické
a každý kurz má svoju vlastnú presne pripravenú metodiku.

PEDAGOGIKA ZÁŽITKU

Vzdelávanie pre nových inštruktorov preventívneho programu Orientačné dni. Cieľom je
komplexná odborná príprava animátora na činnosť v tomto projekte.

RODIČKO

Vzdelávacie online webináre pre rodičov, vychovávateľov, animátorov a všetkých, ktorí
sa chcú viac dozvedieť o témach, ktorými žijú tínedžeri. Cieľom je vzdelávanie širšej
verejnosti vo výchovných témach a ponúknutie odpovedí na dlhodobo nezodpovedané
otázky mnohých rodičov a vychovávateľov.
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VÝZNAMNÉ AKTIVITY
STRETKÁ ŽIJÚ
AJ POČAS KARANTÉNY

Nepríjemná zmena, prinútilo nás to trošku
sa zastaviť a stráviť čas doma. Animátori
a dobrovoľníci sa začali stretávať so svojimi
stretkármi cez skupinové videohovory a iné
vymoženosti dnešných technológií.

NESEĎ DOMA,
PRIDAJ SA K NÁM

Cieľom tábora je upevnenie vzťahov v rovesníckych skupinách, ktoré by mohli potencionálne fungovať aj počas školského
roka. Ďalším cieľom je rozvoj socializačných
a komunikačných schopností účastníkov.

PUŤÁK

Cieľom podujatia je sprostredkovať deťom
a mladým kvalitnú alternatívu na trávenie
voľného času počas prázdnin v našom meste. Témou bola aktuálnosť témy pandémie
a šírenia sa vírusu. Deti sa dozvedia viac
o pandémii hriechu vo svete a v živote každého z nás a vďaka zážitkovým aktivitám aj
o spôsobe ako s hriechom bojovať v každodennom živote.

CHATOVAČKA WESTERN

Veľká animátorská skúsenosť, spolu rôzne skupiny animátorov pre deti základných škôl,
kde majú možnosť zažiť na vlastnej koži celých 5 dní byť tu pre druhých, zažili tak veľkú
skúsenosť dávania sa a príklad starších animátorov.
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DIEVČENSKÁ CHATA

Akcia je významná tým, že je to priestor pre dievčatá (animátorky a dobrovoľníčky) zažiť
niekoľko dní v čisto dievčenskom kolektívne rôzneho veku, kde môžeme otvoriť rôzne témy
a podporiť ich v ich prežívaní, navzájom sa inšpirovať a vytvárať kvalitné spoločenstvo.

TÍNEDŽERSKÝ
POBYTOVÝ TÁBOR

Cieľom tábora bolo cez hlavnú myšlienku
ale aj cez rôzne aktivity a hry rozvíjať
u mladých ľudské hodnoty - odvahu, pokoru, čestnosť, dobroprajnosť, vytrvalosť,
ale aj podporiť nové priateľstvá a záujem
o zmysluplné využitie voľného času. Po
tomto tábore sa prejavil u mnohých záujem
o dobrovoľníctvo a animátorstvo v našom
stredisku.

PRÁZDNINOVÝ KLUB

Cieľom podujatia je rozvíjať tvorivosť detí, ich talenty, ale aj vytvoriť priestor pre nové
priateľstvá. Tiež priestor pre osobný rozvoj dobrovoľníkov. Pozvanie nových detí do
strediska. Vytváranie vzťahov s rodičmi detí.

OBJAV POKLAD ÁND

Išlo o nový typ podujatia flexibilne prispôsobený na pandemický lockdown. Nešlo o hromadné podujatie, ale program, ktorý prebiehal online a individuálne. Cieľom bolo rozvíjať tvorivosť detí a motivovať ich k pohybu vonku bez počítača (v súlade s aktuálnymi
pandmickými opatreniami). Séria 4 „podujatí“ prebehla počas jarných prázdnin. Deti
každé ráno dostali na mail úlohy, ktoré počas dňa plnili. Večer mohli sledovať streaming,
kde sa deťom prihovorili animátori.
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DEŇ ZEME S ECO-LAUROU

Eko-tím Laury pripravil peknú aktivitu v týždni Dňa Zeme s nápadmi ako inšpirovať
a motivovať mladých ľudí k tomu, aby boli ohľaduplnejší a láskavejší k našej Zemi. Išlo
o tradične príspevky s ekotipmi.

SOM RADA V LAURE

Stretnutie strediskových rád bol víkend radosti, spoločenstva, zdieľania, spoznávania, hier
a oddychu, ale aj pracovnej časti a plánovania. V rámci strategického plánu Laury, sme
využili možnosť venovať tento čas vzdelávaniu mladých vedúcich v téme sebapoznania.
Na toto boli zamerané mnohé aktivity pre mladých.

PROJEKT FORTY FOR YOU

Úspešný projekt pôstnych zamyslení nad evanjeliom dňa s predsavzatiami, obrázkami
a videami, k dispozícii aj cez mobilnú aplikáciu.

PROJEKT VIANOCE

projekt adventných zamyslení, ktoré pripravili mladí pre mladých nad evanjeliom dňa pod
heslom Zažime rozžiarené Vianoce!
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ČLENOVIA A PODUJATIA

1 680

V roku 2021 malo naše združenie

z toho:

členov

1 559 do 30 rokov
991 do 14 rokov
281 15 – 17 rokov
287 18 – 30 rokov

Máme 383 členov
s nedostatkom príležitostí (sociálnych,
kultúrnych, ekonomických,
geografických a pod.) - 23% členskej
základne.
Aktívna činnosť prebieha
v 10 strediskách, kde sa pravidelne stretáva
96 základných kolektívov.
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Okrem pravidelných aktivít pripravujeme aj nepravidelné podujatia.

323 13 776
V roku 2021 to bolo

na ktorých sa zúčastnilo

PODUJATÍ

ÚČASTNÍKOV

(podujatia evidované v elektronickom systéme TEEPEE).

101 jednodňových podujatí pre deti a mládež,
ktorých sa zúčastnilo 7 854 účastníkov
14 pobytových podujatí v SR aj v zahraničí
pre 359 účastníkov
9 viacdňových podujatí pre 746 účastníkov
166 vzdelávacích podujatí pre 4 325 členov,
dobrovoľníkov a vedúcich základných zložiek
18 iných podujatí (stretnutia orgánov
a tímov, otvorené a kultúrne podujatia
a podujatia pre rodiny, oratko-online)
pre 215 424 účastníkov
Na pravidelnej činnosti sa podieľa
341 dobrovoľníkov.
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HLAVNÉ LÍNIE STRATEGICKÉHO PLÁNU
NA ROKY 2020-2024:
1. CELKOVÝ ROZVOJ MLADÝCH/INTEGRÁLNY

Vnímame ako dôležíté dbať na celkový rozvoj mladých. Na základe prieskumu medzi dobrovoľníkmi z radov mladých lídrov či pracovníkov s mládežou, v súčasnosti potrebujú mladí
posilnenie rozvoja emocionálnej inteligencie a sociálnych zručností. Špecifickou prioritou
pre našich dobrovoľníkov je rast v zodpovednosti, ktorej sa môžu učiť práve preberaním
konkrétnych zodpovenosti v našej organizácii.
PRIORITY:
– rozvoj a podpora dobrovoľníkov
– rast v zodpovednosti mladých lídrov
– rozvoj členov v oblasti EQ a sociálnych zručností

2. FINANČNÁ STABILITA ORGANIZÁCIE

Vnímame ešte potrebu podpory stredísk v oblasti písania projektov a komunikácie s donormi, zvlášť s rodičmi. Výzvou ostáva rozširovanie práce s donormi a oblasť fundraisingu.
PRIORITY:
– novosť v oblasti financovanie
– udržanie aktuálnych financii -stabilita
– komunikácia a propagácia

3. BUDOVANIE KOMUNITY

Vytváranie klímy domova dovnútra organizácie vnímame ako výzvu, ktorú chceme mať
stále na očiach. V tejto línii sa ale chceme sústrediť na to, aby sme ako organizácia mali
otvorenejšie riadenie a dali možnosť každému členovi zapojiť sa návrhmi
PRIORITY:
– stredisko ako súčasť širšej komunity
– stredisko dovnútra
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FINANČNÁ SPRÁVA
CELKOVÉ PRIJÍMY

dotácia z MŠVV a Š SR				58 955,63 €
dotácia z iných subjektov			31 067,50 €
členské príspevky, dary a iné 		49 534,11 €
príjem z 2%								17 297,61 €
ostatné príjmy							42 579,24 €
spolu:								199 408,55

€

CELKOVÉ VÝDAVKY

výdavky na organizovanie
podujatí 									70 549,39 €
režijné výdavky 							76 888,34 €
ostatné 									31 286,16 €
spolu									152 881,76

€

LAURA, ZDRUŽENIE MLADÝCH
Miletičova 7
821 08 Bratislava
tel. 0905 337 020,
ustredie@laura-mladez.sk

č. účtu: SK3302000000001341961955
BIC: SUBASKBX
IČO: 319 559 16
DIČ: 202 124 1970
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Naša veľká vďaka patrí všetkým mladým,
animátorom a dobrovoľníkom, ktorí venujú
svoj voľný čas do všetkých podujatí a aktivít,
kde neváhajú šíriť dobro.
Naše veľké ďakujeme tiež patrí všetkým
spolupracovníkom, rodičom a dobrodincom
za neustálu podporu, priazeň a dôveru.

