
Zaži niečo viac...
aj v roku 2020
Laura - združenie mladých

Výročná správa



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. 

KTO SME

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. 

POSLANIE

Členom ponúkame pravidelné aj
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.

AKTIVITY
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do 14 rokov vrátane 789 členov
vo veku 15 - 17 rokov vrátane 238 členov
vo veku 18 - 30 rokov vrátane 314 členov

V roku 2020 malo naše združenie 1 455 členov, z toho 1341 do 30 rokov: 

Máme 328 členov s nedostatkom príležitostí (sociálnych, kultúrnych,
ekonomických, geografických a pod.). Aktívna činnosť prebieha v 10
strediskách , kde sa pravidelne stretáva 86 základných kolektívov. Z nich 53
tvoria stretnutia rovesníckych skupín, ktorých cieľom je osobný rozvoj detí a
mladých vo všetkých jeho rozmeroch, rozvoj komunikačných zručností, rozvoj
socializácie, sebaprezentácie, podpora identity a pod. Na špecifické oblasti
rozvoja športu a pohybových aktivít je zameraných 8 kolektívov, na rozvoj
tvorivosti 5 kolektívov, na hudbu 6 kolektívov, anglický jazyk 2 kolektívy.
Okrem toho 12 kolektívov je zameraných na všeobecnú potrebu detí a
mladých stretávať sa a vytvára bezpečné a podnetné prostredie pre trávenie
voľného času. 

Na pravidelnej činnosti sa podieľa 3 431 dobrovoľníkov:
Počet mladých vedúcich vo veku 15 – 17 rokov - 136
Počet mládežníckych vedúcich vo veku 18 -30 rokov - 182
Počet pracovníkov s mládežou vo veku nad nad 30 rokov- 113

ČLENOVIA

ŠTRUKTÚRA
Predsedníčka: Mgr. Marta Baňasová
Riaditeľka ústredia: Mgr. Mária Nagyová
Predsedníctvo: Zuzana Koštová, Andrea Pilná, Jana Tutková, Petra Vašková
Kontrolná komisia: Mária Orbanová, Monika Šavrnochová,  Lucia Zanovitová
Regrantingová komisia: Klára Kubištelová, Anna Magdolénová, Lucia
Smetanová

Laura spolupracuje so sestrami 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.

SPOLUPRÁCA A PARTNERSTVÁ 



OratkoOnline (na FB, IG, web)
 

Vzniklo ako reakcia na pandemickú situáciu, aby sme zabezpečili
nejakú formu podpory deti a mladých, ktorí sú členmi alebo navštevujú
naše aktivity. Ponúkali sme širokú paletu aktivít od motivácii k
športovej činnosti (rozcvičky), cez vzdelávanie (Čajovňa Live,
Myšlienka do dňa), motiváciu (Večerné slovka) až po zábavnú a
voľnočasovú činnosť (Výzvy, Minútky a pod). 

VEDENIE STRETKA-ONLINE
 

Pripravili sme interné školenia pre dobrovoľníkov, aby vedeli používať
online nástroje pre stretnutia rovesníkov na úrovni stredísk. 

Významné aktivity v roku 2020

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 a tiež cez účasť na Salesian Youth
Movement a spoluprácu s partnerskou skupinou zo Slovinska.

Akreditované vzdelávanie DOBROVOĽNÍCTVO VIDES

VZDELÁVACIE PODUJATIA

Akreditovaný program Mediálnej školy prechádzal prehodnotením
programu. Organizačný tím sa viac-krát stretol a prehodnocoval
obsahy a nastavenie kurzu. Vznikol tak nový model kurz Basic a kurz
Pro. Zároveň sa začal uplatňovať a overovať. Na jeseň sa uskutočnil
online kurz.

Akreditované vzdelávanie Mediálna škola



Turnaj vo vybíjanej
Celoslovenský turnaj vo vybíjanej dievčat. Celkovo viac ako 80 zúčastnených
si užilo víkend plný športu, zábavy a priateľskej atmosféry. Stihli sme ešte v
prvý februárový víkend zorganizovať v Bratislave tento turnaj pre 5. až 8.
ročník dievčat. 

Floorballový turnaj v Žiline
Zmena destinácie každoročného turnaja vo floorballe priniesla športového
ducha do saleziánskeho strediska v Žiline. Adrenalínový zážitok si hráčky,
rozhodcovia, organizátori a všetci hostia vychutnali v sobotu 7. marca. 

Strategické plánovanie
Zástupcovia stredísk sa stretli, aby
spoločne rozmýšľali o prioritách a
združenia na ďalších 6 rokov.
Zážitkovou formou prehĺbili
uvažovanie o ďalšom smerovaní
organizácie a prehĺbili tak doterajšie
uvažovanie.

Stretnutie strediskových rád 
Online formou sme zrealizovali 
 netradičného víkendu pre takmer
100 účastníkov v spolupráci s
organizáciou Domka. Išlo nám najmä
o vzájomnú výmenu názorov, keďže
jedným z hlavných bodov boli
diskusie formou fórum mladých

Valné zhromaždenie - 1.krát online
Aj keď v marci ešte online forma
stretnutí nebola natoľko zvyčajná,
tešila nás účasť takmer 50
účastníkov Valného zhomaženia.

Sila slova
Slovo lásky, povzbudenia... a mnoho
iných slov, ktorými môžeme ovplyvniť
nejeden život. Aj o tomto bol týždeň
6.-10. júla v stredisku Laura v
Michalovciach. 

Eco víkend
Nové podujatie ako rekacia na eko-
tipy v Lauradiár na rok 2020/21
prináša ekologické tipy pre mladých,
ktoré zároveň každý mesiac
ponúkame aj na FB/IS stránke

TeenDance 
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. Túto
jeseň sa nám podarilo zorganizovať
online.



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

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

Putovný tábor 
Cieľom je spoznávanie prírodných
krás Dolného Kubína a jeho okolia.
Animátori zvolili pestrú paletu trás,
aby tábor zvládli najmladší aj starší
účastníci. Cez putovanie prírodou sa
upevnia vzájomné vzťahy medzi
účastníkmi. 

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.

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!

Tu ja a tu tuja
Mladí v dubnickom stredisku Laury
ukázali, že sa neboja práce ani hliny.
V rúškach a po malých skupinkách,
ktoré sa u nás celé poobedie striedali,
postupne sadili tuje.

Staň sa princeznou 
Prímestský tábor pre dievčatá. Deti
obnovili staré priateľstvá medzi
sebou a otvorili sa pre nové
kamarátstva. Vytvoril sa priestor pre
začínajúce animátorky, aby mohli v
praxi využiť svoje poznatky z
animátorskej formácie počas roka. Minitábor Náš Jonáš

Možnosť poskytnúť tábor pre
mladšie deti, ktoré nemôžu ešte ísť
na prímestský tábor. Zároveň sme
tak dali aj príležitosť tým mladým,
ktorí ešte nemôžu byť animátormi na
prímestskom tábore, ale už ani
účastníkmi. 

Misijné oratko (online) 
Upriamiť pozornosť na poslanie
misionárov, ponúknuť deťom
príležitosť prežiť veselé a podnetné
popoludnie a umožniť začínajúcim
animátorom zácvik boli tak dôležité
ciele, že nás neodradili ani sprísnené
opatrenia,



Finančná správa

Dotácia z MŠVVaŠ SR: 56 335,00€
Dotácia z iných subjektov: 18 357,52€
Členské príspevky, dary a iné: 40 655,24€
Príjem z 2%: 10 315,96€
Ostatné príjmy: 35 844,72€
Spolu: 161 508,44€

CELKOVÉ PRIJÍMY

Výdavky na organizovanie podujatí: 46 058,17€
Režijné výdavky: 79 751,27€
Ostatné: 27 072,32€
Spolu: 152 881,76€

CELKOVÉ VÝDAVKY

80 jednodňových podujatí pre deti a mládež, ktorých sa zúčastnilo 4 039
účastníkov
7 pobytových podujatí v SR aj v zahraničí pre 253 účastníkov
25 viacdňových podujatí pre 831 účastníkov
111 vzdelávacích podujatí pre 2 198 členov, dobrovoľníkov a vedúcich
základných zložiek
252  iných podujatí (stretnutia orgánov a tímov, otvorené a kultúrne
podujatia a podujatia pre rodiny, oratko-online) pre 92 797 účastníkov 

Okrem pravidelných aktivít pripravujeme aj nepravidelné podujatia. V roku
2020 to bolo 475 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 100 118 účastníkov
(podujatia evidované v elektronickom systéme TEEPEE). 

Podujatia

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 



Naša 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.

ĎAKUJEME


