
Financie

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.

KubCup

Akreditované vzdelávanie
Mediálna škola

Zažili sme niečo viac

AABB
Takmer 700 mladých sa stretlo na
jedinečnom podujatí desaťročia. Akcia
animátor Banská Bystrica (AABB) sa
konala pre saleziánskych animátorov,
ktorí pôsobia v strediskách po celom
Slovensku a pracujú vo svojom
voľnom čase ako dobrovoľníci.
Mottom podujatia bolo: „Objav svety,
kde sú svätí!“ Malo nabudiť mladých
vyjsť zo svojej komfortnej zóny a
prekročiť prah vlastného pohodlia.

Projekt Vianoce

Zjednotení v piesni

Víkendových kurzov sa zúčastnilo 38
účastníkov, ktorí svoje nové vedomosti a
zručnosti uplatňujú v strediskách:
žurnalistika, grafika, fotografia, video.

Spev, smiech, radosť, hudba,
spoločenstvo, noví kamaráti,
zážitky, aj takto vyzeral víkend
pre deti a mladých zo zborov
celého Slovenska.  Úžasná
atmosféra a milí ľudia urobili
túto akciu výnimočnou.

Je celoslovenská saleziánska tanečná súťaž pre zmiešané tanečné tímy. Brány
tanečnej súťaže sa prvýkrát otvorili v roku 2010 s cieľom spojiť jednotlivé strediská
na Slovensku prostredníctvom tanca, tanečníkom ukázať nové možnosti a zažiť
neopakovateľnú atmosféru.

26.Valné zhromaždenie Laury, združenia
mladých prebehlo v príjemnej atmosfére.
Jednou z tém boli voľby do jednotlivých
orgánov, schválenie správy o činnosti
združenia a finančnej správy.

Celoslovenský turnaj vo vybíjanej
dievčat. Celkovo viac ako 80
zúčastnených si užilo víkend plný
športu, zábavy a priateľskej
atmosféry.

Už šestnásty ročník volejbalového turnaja KubCup pre 36
tímov, čo je viac než 600 mladých z Oravy aj celého
Slovenska. Hlavné motto turnaja „Viac než len volejbal“
naznačuje, že nejde o tradičné športové podujatie, kde
rozhodujú víťazné smeče a podania.

VÝROCNÁ SPRÁVA
Laura - združenie mladých 2019

Príjmy
Dotácia z verejnej správy....................................54 378,00 €
Členské príspevky....................................................5 234,00 €
Príjem z 2%.............................................................13 640,01 €
Ostatné príjmy.....................................................124 038,19 €
Spolu......................................................................197 290,19 €

Výdavky
Mzdy a odvody.......................................23 866,20 €
Chod strediska celkovo.........................29 842,86 €
Akcie celkovo........................................107 148,15 €
Ostatné výdavky....................................35 567,72 €
Spolu.......................................................196 424,93 €

TeenDance

Keď školenie je radosť

Akreditované vzdelávanie VIDES

Projekt Forty For YouTurnaj vo vybíjanej

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. Dobrovoľníci VIDESu boli
v lete okrem Slovenska aj v zahraničí a to na 6  miestach (2x Ukrajina,
Rumunsko, Albánsko, Španielsko, Azerbajdžan).

Školenie pre predsedníčky a členov
strediskových rád. Nechýbala
teambildingová hra, návod  ako
písať projekty - rady nad zlato,
príprava na strategické plánovanie,
SWOT analýza strediska.

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

Projekt adventných zamyslení,  ktoré
pripravili mladí pre mladých nad
evanjeliom dňa pod heslom Zažime
rozžiarené Vianoce!



Strategický plán uvádza 3 ciele, o ktorých
naplnenie sme sa usilovali na celoslovenskej
úrovni i na úrovni stredísk. Celkovo môžeme
konštatovať, že sme ho naplnili takmer 100
percent a vnímame v každej oblasti posun.

zníženie alebo oslobodenie od poplatku za podujatie  
zníženie alebo oslobodenie od členského poplatku  
možnosť splátok účastníckeho poplatku za podujatie 
materiálna pomoc (rodine, mladému - pri vážnych
finančných problémoch

Finančná inklúzia znevýhodnených detí a mládeže:

Laura spolupracuje so saleziánkami. 
V 3 strediskách Laura zriadila súkromné
CVČ, s ktorými intenzívne spolupracuje.
Spolupracujeme so saleziánmi a so zdru-
žením Domka. Sme členmi Rady mládeže
Slovenska. Spolupracujeme aj s mestskými
úradmi, s farskými úradmi, školami a škols-
kými zariadeniami  v mestách.

3. Finančná stabilita
V oblasti projektovania sa strediská i ústredie
snažili zabezpečiť pravidelnú i nepravidelnú
činnosť písaním projektov. Strediská
spolupracujú s mestami prezentovaním svojich
aktivít a spoluprácou na podujatiach mesta.
Spôsoby získavanie zdrojov sme sa snažili aj
zapojením do Giving Tuesday. Táto akcia bola
pre nás skvelou príležitosťou, lebo nemáme
samostatné marketingové oddelenia.

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 pros-
tredníctvom osobného sprevádzania  
a voľnočasových aktivít v štýle
preventívneho systému.

Spolupráca a partnerstvá

Napĺňanie
strategického plánu

1. Integrálny rozvoj dobrovoľníkov
Rozvoju dobrovoľníkov sa venuje každé stredisko na základe
1-3 ročného plánu vzdelávania, ktorý prispôsobuje
potrebám mladých, resp. situácii skupiny. Miestne stredisko
ponúka pre dobrovoľníkov základné zaškolenie,
animátorské vzdelávanie (podľa miestnej situácie týždenne,
mesačne, štvrťročne) a kurzy osobného rozvoja (zvyčajne
mesačne) a mentoring/sprevádzanie na osobnej úrovni.
Z celkového počtu dobrovoľníkov združenia 468,
zaškolených bolo 339 mladých, kurzov pre dobrovoľníkov
sa zúčastňuje 301 mladých, kurzov osobného rozvoja 305 a
osobné konzultácie využíva 283 mladých. Supervíziu
vedúcich stredísk a celoslovenských tímov zabezpečuje
ústredie organizácie.  
V Banskej Bystrici tím projektu Orientačné dni pracuje na
vytváraní metodík kurzov pre školy, ktoré ponúkajú. V roku
2019 zorganizovali 19 kurzov, kde sa zúčastnilo 428 detí a
mladých z 8 škôl.

2. Protagonizmus mladých lídrov
V každom stredisku sa už vytvorila tzv. stredisková rada,
ktorej cieľom je okrem iného zabezpečiť možnosť, aby
mladí ľudia riadili činnosť organizácie a mali priestor
vyjadriť svoje návrhy. Formuje sa nový tím zameraný
na ekologickú výchovu.

259

Počet 
mladých 
vedúcich

nad 18 rokov

Počet pracovníkov 
s mládežou nad 18 rokov

41

1546
Počet členov
v roku 2019

110

Počet 
mladých 
vedúcich
vo veku 

15-17 rok.

10 aktívnych
stredísk
2 v útlme

pravidelne
stretávanie

80 kolektívov

732
podujatí

23 622
účastníkov


