
 Pozvánka 
Srdečne Vás pozývame na slávnostné otvorenie  

Komunitného centra YMCA Nesvady,  

ktoré sa  uskutoční dňa 06.11.2013 o 17:00 hod. 
 

Miesto: Komunitné centrum (podkrovie budovy Sporiteľne)  

Program: predstavenie projektu, poďakovanie donorom, recepcia  

 

 

Kontakt: 0905 490 632                  www.ymca-nesvady.sk, adresa centra: Obchodná  28, 946 51 Nesvady 

 





V krátkosti o nás a našom 
novom projekte 

 

Čo je „komunitné“ centrum?  
 

- komunitné centrum ponúka vzdelávacie prvky, ktorých charakter môže siahať 
od formálnych kurzov po rôzne krúžky, workshopy a voľnočasové aktivity 

 

-komunitné centrum má za cieľ priniesť zmenu pre jednotlivcov, skupiny a celé 
komunity 

 

- projekt sa primárne zameriava na deti, mládež, mamičky s deťmi a spoluprácu 
s rodičmi a pedagógmi 

Čiže, je tu miesto pre Vašu iniciatívu, kde VY navrhujete, čo je potrebné, čo CHCETE 
zmeniť a SPOLU sa môžeme pokúsiť o zmenu.  



Rekonštrukcia  
priestorov budúceho  
Komunitného centra 



Rekonštrukcia priestorov  
Výmena plynových kachlí 

Výmena okenného skla 

Svietidlá 

 

Predelenie „ping-pongovej“ miestnosti 

Kancelária - miestnosť na individuálne konzultácie a poradenstvo 

Sklad 

Maľovanie 1 

Kuchynská linka 

Koberce, nábytok, stoly a stoličky 

Upratovanie, vyhadzovanie starého  nábytku 

Priestory pre najmenších – detské centrum 

 

Maľovanie zvyšných priestorov  2 (schodište, chodba, klub) 

Nástenky 

 

 

 



Výmena plynových kachlí   



Výmena plynových kachlí 

„ping-pongová“ miestnosť 



Predelenie miestnosti – 
vznik „miestnosti na poradenstvo“  

Priestory pred rekonštrukciou 



Predelenie miestnosti – 
vznik „miestnosti na poradenstvo“  



Predelenie miestnosti – 
vznik „miestnosti na poradenstvo“  



Predelenie miestnosti – 
vznik „miestnosti na poradenstvo“  



Výmena okenného skla 
(alternatíva za plastové okná) 



Montáž – doplnenie svietidiel 



Triedenie a vyhadzovanie starého nábytku  

Konecne upratovanie a 
zariadovanie :)  



Triedenie a vyhadzovanie starého nábytku  

Konecne upratovanie a 
zariadovanie :)  



Maľovanie „ping-pongovej“ miestnosti  

Konecne upratovanie a 
zariadovanie :)  



Maľovanie „klubovej“ miestnosti a chodby  

Konecne upratovanie a 
zariadovanie :)  



Koberec a nový nábytok   

Konecne upratovanie a 
zariadovanie :)  



Koberec a nový nábytok   

Konecne upratovanie a 
zariadovanie :)  



Aktivity v centre 
M klub  

RESET 

Klubík – klub pre mamičky s deťmi (prednášky, ručné práce, divadlo, poradenstvo) 

Krúžky (smaltový krúžok, grafika) 

Angličtina pre všetkých  

 

Láska a Ty, kurz na ZŠ 

Prednášky a workshopy pre rodičov 

Prednášky a workshopy pre mamičky s deťmi 

Prednášky a workshopy pre učiteľov MŠ 

Individuálne poradenstvo 

Propagácia aktivít na ZŠ 

 

Ďalšie aktivity v centre: stretávanie mladých cez víkendy, filmy, diskusie, 
angličtina, doučovanie, školenia 

 

 

 



M klub 



RESET – nízkoprahový klub 



Klubík  
(klub mamicky s detmi) 



Klubík  
(klub mamicky s detmi) 



Prednášky a workshopy 
pre mamicky s detmi 



Prednášky a workshopy 
pre rodicov 

Ďalšie témy: 
 
- Často sa hádame, - ako z toho von?  
- Ako povedať "NIE" bez pocitu viny? 
- S dospievajúcim v jednom dome, ako ich 
nestratiť 
- Kríza stredného veku, resp. kríza jeho 
prežívania… 
- Depresia 
- Ako žiť s hnevlivým človekom? 
- Nechcem jesť - poruchy príjmu potravy, 
čo sa dá robiť? 
- Šikanovanie  
- Počítačové hry 
- Keď život sťažie, keď okolnosti priťažia, a 
pohnúť s nimi nejde…  
- Kto zachráni náš vzťah, keď nie my? 

 
 

Workshop a diskusia s terapeutom 



Kurz pre teenagerov  
„Láska a TY“ 

Témy: 

 
Kto som?  
Vážim si život? 
Komunikácia 
Rodina 
Priatelia 
Partnerstvo 
Kultúra dnešnej 
mládeže 
Zaraď sa! 
.... 

 
 



Kurz pre teenagerov  
„Láska a TY“ 



Spolupráca s materskými 
školami v Nesvadoch 

Workshop a diskusia so psychologičkou 



Slávnostné otvorenie 
Komunitného centra 06.11.2013 



Slávnostné otvorenie 
Komunitného centra 06.11.2013 



Slávnostné otvorenie 
Komunitného centra 06.11.2013 



Slávnostné otvorenie 
Komunitného centra 06.11.2013 



Slávnostné otvorenie 
Komunitného centra 06.11.2013 



Podakovanie  

Hlavný donor – EEA GRANTS/Nadácia pre deti Slovenska 

 

Spolupráca s obecným úradom, ZŠ Nesvady a obcou  

 

Lokálni a zahraniční dobrovoľníci 

 

Rodičia, známi – aj neznámi , firmy 
 



 
Miestne združenie YMCA Nesvady 

 
Tel.: 0905 490 632 

 
Kancelária: Novozámocká 1, 946 51 Nevady 
Komunitné centrum: Obchodná 28, Nesvady 

(budova Sporiteľne, podkrovné priestory) 
 

www.ymca-nesvady.sk 
 

Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý 
realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien. 

 

anetkapinke©2013 


