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Správa o činnosti miestneho združenia YMCA 

v Nesvadoch 

                                             Rok 2006 
 
 

 Naším poslaním je na základe uplatňovania         

  kresťanských hodnôt poskytnúť občianskej  

  verejnosti, najmä deťom a mládeži, pomoc  

  pri dosahovaní zmysluplného naplnenia života.  

 

Úvod 
Je dobré, keď niečo začína. Je dobré, keď to prináša úžitok. Je dobré, keď to prináša 

radosť a pokoj, je dobré, keď je to dielo požehnané, keď  plní svoj účel a ten účel je v súlade 

s vôľou Tvorcu. Ešte lepšie je, keď to dielo vydrží. YMCA Nesvady už pracuje v našej obci  

10 rokov. Vďaka Bohu za to! 

Uplynulý  rok 2006 bol pre nás úspešný. Hovoria o tom naše aktivity, podujatia, udalosti.... 

Presťahovali sme sa do nových klubových priestorov . Rozbehli sme prácu v nízkoprahovom  

klube, ktorý slúži mladým ľuďom. 

Rok 2006 bol plný vzrušujúcich momentov,  zaujímavých stretnutí, malých víťazstiev ale aj  

občasných zlyhaní. Preto potrebujeme  denne prosiť múdrosť, o milosť, o schopnosť rozlišovať 

dobré od zlého a správne od nesprávneho. Potrebujeme silu odpúšťať a milovať – lebo sami 

sme milovaní. 

Miestne združenie YMCA v Nesvadoch patrí v súčasnosti medzi najväčšie miestne 

združenia v Slovenskej republike. Naša činnosť je zameraná hlavne na pravidelné kluby, 

v rámci ktorých organizujeme aj iné aktivity a programy pre deti a mládež. Podstatná časť 

našej práce sa však odohráva v kluboch. Tábory sú najnáročnejšou zložkou celoročného 

programu YMCA s náročnými požiadavkami na prípravu dobrovoľníkov. 

Sme radi, že sme sa  mohli zapojiť do spoločenského diania  a života obce. Vďaka patrí 

všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa aktívne podieľajú na príprave a realizácii aktivít.  Je našou 

túžbou rozdávať seba – dávať lásku. Aj keď sme  neraz po 9. rokoch nepretržitej práce 

unavení, pokračujeme naďalej v práci s mladými ľuďmi. 

 

            Počet členov YMCA Nesvady: 

Členovia revíznej komisie:               Žaneta Dedáková 

                                                                       Mgr. Soňa Ďuriková 

Členovia výboru YMCA Nesvady:  Pavol Kováč  

                                                                       Ing. Michaela  Sedmáková 

                                                                       Mgr. Martin Dedák   
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                                                                       Marta Marázová 

                                                                       Eman Hajdu 

Predsedom YMCA Nesvady do 30. 9. 2006  bol  Pavol Kováč a od 30.9. 2006 

bol zvolený Bc. Dedák Martin. 

 

Zamestnanci YMCA v Nesvadoch 

 
Vďaka dvom podporeným projektom z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Komárne 

/„PODPORA  VYTVÁRANIA  NOVÝCH  PRACOVNÝCH  MIEST  FORMOU  

NENÁVRATNÝCH  PAUŠALNYCH  PRÍSPEVKOV"/ a tiež vďaka podpore FIB z Nemecka 

sme v roku 2006  zamestnávali 5 zamestnancov na plný pracovný úväzok.   

Naďalej zamestnávame  pracovníčku, Betku Maglodskú, na plný úväzok, ktorá riadi 

a koordinuje prácu dobrovoľníkov. Propaguje naše aktivity na verejnosti, vykonáva 

administratívnu prácu v kancelárii. Od  októbra 2005 zamestnávame na dohodu  ďalšiu 

pracovníčku, Júliu Kruškovú z Prešova, ktorá má na starosti hlavne zahraničné aktivity a M 

klub.   Ďalšie tri zamestnankyne – Aneta Pinkeová, Aťa Marázová a Soňa Maglodská pracujú 

v kluboch  a pomáhajú v administratíve. Máme  11 aktívnych dobrovoľníkov. 

V  2006   sme zamestnávali na aktivačný príspevok 23 nezamestnaných, ktorí boli 

evidovaní na Úrade práce v Hurbanove. Ich prácu koordinovala  naša zamestnankyňa  Betka 

Maglodská. Jej pracovná doba bola  rozdelená tak, že určitý počet hodín sa venovala  

nezamestnaným a určitý počet hodín práci v YMCA.  

Pracovnou náplňou nezamestnaných bola  úprava okolia základnej školy, materskej školy na 

Hurbanovej ulici, upratovanie klubových priestorov YMCA a tiež pomoc   v kancelárii pri 

administratívnych prácach a pri prípravách programov pre deti.  

 

Podporili nás: 
 

V roku 2006 našu prácu podporili:   

 

Ministerstvo školstva SR  

Nadácia pre deti Slovenska z fondu Hodina deťom 

Nadácia  Intenda 

FIB Nemecko 

Okresný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  v Komárne  

Obecný úrad v Nesvadoch   

          Iní sponzori a podnikatelia z nášho okolia.   
 

 

Pravidelné aktivity v roku 2006 
Hlavnou oblasťou našej práce je voľný čas detí. Je to  čas, ktorý má človek sám pre 

seba, ktorým môže voľne disponovať, s ktorým môže slobodne nakladať podľa vlastnej voľby, 

v ktorom jedná podľa vlastného priania. 

Nie je však jedno, ako sa naše deti a mládež  rozhodnú tento voľný čas využiť. Ich voľba záleží 

aj od okolností, ponuky a možností. 
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M klub (klub mladých) 
 

 

 

 

 Počas uplynulého roka  sme  mali  s deťmi  v  M klube 48 stretnutí. Do malého klubu 

chodí priemerne 25 - 30 detí od 6. do 12. rokov Preberali sme rôzne biblické témy -   príbehy 

zo Starého i z  Nového zákona. Z každého príbehu sme sa snažili deťom   priblížiť určité 

ponaučenia – určité spôsoby morálneho správania. Súčasťou rozprávania príbehu boli vždy aj 

ručné práce , ktoré sme s deťmi robili – maľovanie, vystrihovanie, lepenie.   

Deti radi navštevujú tento klub. Tešíme sa z toho, že majú záujem aj o vzájomné rozhovory, sú 

bezprostredné, otvorené a ochotné „pracovať na sebe“. Snažíme sa rozdávať im lásku, 

porozumenie, vedieme ich k pozitívnym hodnotám života, ktoré nachádzame vo vzťahu 

s naším Bohom. Často sme prekvapení hojnou účasťou, aj keď prší alebo fúka.   

Na každom klube sú prítomní minimálne dvaja vedúci. Jeden si pripraví tému a druhý hry.  

         Vybudovali sme si dobré vzťahy v okolí i vzájomne medzi deťmi a rodičmi. 

 

Reset klub  
    

 Vďaka finančnej podpore Intendy a  Nadácie pre deti Slovenska sme rozbehli prácu 

v nízkoprahovom klube.   

„RESET“ klub je určený mladým ľuďom vo veku od 13 rokov, stredoškolákom, 

všetkým „násťročným“ a  aj trochu starším. To znamená, že je v prvom rade určené pre 

mladých ľudí, ktorí: 

 nemajú „kde, s kým  a ako“ tráviť svoj voľný čas 

 trávia ho na „nevyhovujúcich“ miestach, často neprimeraných ich veku a potrebám 

Môžu si  zahrať rôzne spoločenské hry, stolný futbal, šípky, počúvať hudbu, posedieť si, dať si 

kávu, čaj, sladkosti...    Klub je otvorený 3 x v týždni.                                                                         

Viete čo je „RESET ART“ 
 Je to totálny vynález nízkoprahového zaradenia RESET v MZ YMCA Nesvady. Klub 

funguje od októbra 2005 a teší sa hojnej účasti našich klientov, z ktorých sa dokonca vykľuli aj 

umelci. Za všetko môžu kriedové farbičky a obyčajný kancelársky papier. 

RESET ART je doslova a do písmena o tom, že človek chytí papier a kreslí. Či už niečo 

konkrétne alebo nie, na tom nezáleží. Tu nikto nie je lepší alebo horší. Kriedovými farbičkami 

nič nepokazíš, všetko sa dá prekresliť, alebo nakresliť niečo úplne iné, ako si plánoval na 

začiatku. RESET ART ti dáva možnosť lietať na papieri. 
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Iné aktivity v roku 2006 
 

Lyžovačka    19. 3. -  25. 3. 2006   Donovaly  

Drogy a mladí ľudia – beseda  + prednáška    30. 3.  

Deň detí    30.6.    

Malý tábor    4.7 -  12.7        Hámor 

Stanový tábor    4.7 -  12.7     Sinec 

Anglictina    17. 7. 28. 7. 

Anglicky camp   13.8. 23.8.    Podlesok 

Nesvadské dni s YMCA   15. 9. 16.9. 

Školenie na Donovaloch   27. 10 – 29.10 

Zoči voči ZOBORU    2.12.   Nitra 

10. výročie – koncert   8.12. 

Vianočné aktivity – kluby  22.12. 

Navšteva DD v Dedine Mládeže  - 21.12. 
 

 

 

Záver:  
Poďakovanie patrí  všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa na našej práci podieľajú. Bez ich 

pomoci a nápadov by sme mnohé aktivity nemohli zrealizovať.  

Sme organizácia, ktorá má za sebou 10 rokov práce s deťmi a s mladými ľuďmi.  Dobre 

rozbehnuté veci nesmieme zastaviť. Chceme byť užitoční pre našu verejnosť, byť k dispozícii 

deťom, mladým ľuďom, využiť kvality a ochotu našich dobrovoľníkov. 
Svet od nás očakáva „kvalifikovanú lásku“, ktorú možno pocítiť osobne v reálnom 

každodennom živote. Každý z nás vie, že to vôbec nie je jednoduché obetovať čas, záujmy aj 

peniaze, aby sme spoznali a porozumeli mladým ľuďom. No práve my, kresťania, máme 

k tomuto cieľu najlepšie predpoklady. Iste prídu pády aj zlyhania, no dôležité je, aby sme 

urobili to, čo máme a môžeme.  

Prajeme si, nastávajúci rok 2007 bol rokom  nových zážitkov a skúseností, aby sme 

nezabúdali na to, že naším cieľom je v prvom rade niesť evanjelium Ježiša Krista všetkým 

ľuďom.  

 

 

 

V Nesvadoch dňa 16. 3. 2007                                    ________________________ 

                                                                                Prog. sekretár YMCA v Nesvadoch 

 

 


