úvod
Opäť je ďalší rok za nami a je čas, aby sme zhodnotili to, čo sme prežili, čo sme urobili, čo sme mohli alebo
mali urobiť... Aký bol rok 2009 v našom združení? V júni, keď ma v jedno ráno zobudil telefonát so správou,
že v klube horí, cítila som, akoby sa zrútil svet predo mnou. Ihneď mi v mysli prebehla otázka: „Pane Bože,
prečo??? Čo bude teraz??? Je koniec????? Kde pôjdeme?“ Dnes viem, že to nebol koniec, ale začiatok
niečoho nového. Spoločnými silami sme dokázali prekonať krízové obdobie, obdobie rekonštrukcie
klubových priestorov, obdobie akejsi prázdnoty, otázok. Dnes máme krajšie priestory, nové schválené
projekty, aktívnych a nadšených dobrovoľníkov. Chceme sa venovať mladým ľuďom, pretože práve oni
robia najdôležitejšie rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú celý zvyšok ich života. Ako pracovníci s deťmi a s
mládežou zohrávame dôležitú úlohu v ich živote. Na jednej strednej škole položili študentom otázku: „Na
koho by ste sa obrátili, keby ste mali ťažkosti?“ Na prvom mieste boli rodičia, ale hneď na druhom mieste
boli pracovníci s mládežou. Uvedomujeme si, že dlhodobý vplyv, ktorý má trvalé pozitívne následky,
vychádza zo vzájomných vzťahov. Preto aj v tomto roku 2010 budú naše programy zamerané práve na
budovanie osobnosti a vzťahov. K tomu aby, sme významným spôsobom ovplyvnili životy mladých ľudí,
nemusíme byť talentovanými rečníkmi, poznať rockové hviezdy alebo sa obliekať podľa poslednej módy.
Musíme ľudí milovať a ochotne tráviť s nimi čas. Na tom je založená služba mladým ľuďom. Názov jedného
zo schválených projektov je „Spolu a inak“ – čo vystihuje práve to, že veci chceme robiť spolu a zároveň
inak – poskytnúť im bezpečné trávenie voľného času, ale formou im prirodzenou ich naučiť zručnostiam,
ktoré využijú v každodennom živote.
Alžbeta Maglodská, programová sekretárka YMCA Nesvady

poslanie organizácie
Naším poslaním je na základe uplatňovania kresťanských hodnôt poskytnúť občianskej verejnosti, najmä
deťom a mládeži, pomoc pri dosahovaní zmysluplného naplnenia života.
Naším cieľom je:
⊕ pozitívne ovplyvniť morálny vývin detí v zmysle takých postojov a hodnôt, ako sú úcta a ohľaduplnosť k
človeku a prírode, ako aj priviesť deti k takémuto konaniu v každodennom živote
⊕ napomôcť duchovnému prerodu mládeže a zvyšovať jej kultúrnu, odbornú, vzdelanostnú a športovú
úroveň
⊕ zaujať deti vo voľnom čase a tým ich ochrániť pred negatívnymi vplyvmi
⊕ priblížiť deťom základné princípy kresťanského učenia
Miestne združenie YMCA Nesvady bolo založené 12. 12. 1996, ako samostatný právny subjekt bolo
zaregistrované 10. 6. 1998.

správa o clenoch
Počet členov MZ YMCA Nesvady: 203
Počet aktívnych dobrovoľníkov: 42
Členovia revíznej komisie: Žaneta Dedáková, Mgr. Soňa Ďuriková
Členovia výboru MZ YMCA Nesvady:
Pavol Kováč, Ing. Michaela Sedmáková, Mgr. Martin Dedák, Ráchel Kováčová, Eman Hajdu
Predseda MZ YMCA Nesvady: Bc. Dedák Martin.
Zamestnanci MZ YMCA v Nesvadoch: Alžbeta Maglodská, Tibor Bazsó, Júlia Pinkeová

aktivity
⊕ tábory
Angličtina hrou a športom /13.-24.07.2009, ZŠ Nesvady, počet detí 60, počet vedúcich 15/
Začiatkom júla k nám pricestoval tím lektorov z USA, tento krát z Aljašky. Ich cieľom bolo učiť naše deti
Angličtinu hravou, netradičnou formou. Prežili sme horúce letné dni opäť v školských priestoroch, ale
trochu inak ako počas školského roka. Na naše prekvapenie sa prihlásilo 58 detí, 18 dobrovoľníkov –
pomocníkov a prekladateľov. Boli sme úžasný tím. V doobedňajších hodinách boli deti rozdelené na 4
skupiny podľa znalosti Angličtiny. V triedach podľa týchto skupín sa učili a zdokonaľovali v anglickom jazyku.
Po obede sme organizovali spoločné hry s lektormi z USA. Zažili sme veľa komických situácií, ale pritom sme
sa všetci veľa naučili.
Malý tábor /02.-10.08.2009, Dobšiná, počet detí 60, počet vedúcich 15/
Po týždňovej pauze sme zorganizovali letný pobytový tábor pre deti od 6 – do 12 rokov, v lone krásnej
prírody Slovenského raja – v Dobšinej. Mali sme 60 detí a 15 vedúcich. Krásna príroda, nádherné počasie,
skvelý tím, organizované aktivity, dobre fungujúci režim dňa a celkom zvládnuteľné deti – to všetko
dotváralo atmosféru jedného z najlepších táborov YMCA.
Dorastový tábor /05.-12.07.2009, Ružiná, počet detí 105, počet vedúcich 20/
Lyžovačka /15.-22.02.2009, Donovaly, počet detí 15, počet vedúcich 7/

⊕ jednorazové akcie
Deň detí /29.05.2009, Nesvady, počet detí 125, počet vedúcich 17/
Jarmok s YMCA a výstava fotiek /12.09.009, Nesvady, počet zapojených dobrovoľníkov 14/
Návšteva kina /30.09.2009, Nové Zámky, počet detí 45, počet vedúcich 5/
Burza práce /22.10.2009, Komárno, počet zapojených dobrovoľníkov 10/
YMCA dielňa /11.-13.12.2009, Banská Bystrica, počet dobrovoľníkov 15/
Vianoce v YMCA /december 2009, Nesvady a okolie, počet detí 370, počet vedúcich 17/
V tomto predvianočnom období sme sa rozhodli venovať viac času pre deti a mládež. Cez akciu
Samaritánskych balíčkov, ktoré sa rozdávajú v predvianočnom období a sú pripravované deťmi a rodinami
z Nemecka /pre Slovensko/, sme mohli osloviť rôzne vekové kategórie na rôznych miestach. Pri podujatiach
na Základných školách sa na programe podieľali všetky cirkvi v našej obci. Navštívili sme aj dve miesta,
o ktoré práve tento rok nemal nikto iný záujem venovať im svoj čas a potešiť ich srdcia. Na jednom z nich
nás čakal krásny a bohatý program, ktorým deti vyjadrili vďaku voči nám.
Navštívili sme tieto miesta:
- ZŠ v Nesvadoch a v Imeli
- nultý ročník ZŠ v Nesvadoch
- Špeciálnu Základnú školu v Nesvadoch
- Detský domov v Dedine Mládeže
Program bol zameraný na zmysel Vianoc spojený s prekvapením a občerstvením. Chvíľky smiechu
vystriedala aj vážna chvíľa, či očakávanie a napätie. Na všetky miesta sme pripravili na mieru šitý
a dynamický program pre všetky vekové kategórie. V nultom ročníku sme pre každého žiačika pripravili
osobitné otázky, kde si mohli precvičiť slovenský jazyk. Na základných školách v Imeli a v Nesvadoch sme
pripravili aj zaujímavé súťaže, kde mohli vyhrať sladké odmeny. A keďže Vianoce sú o narodení Pána Ježiša,
predstavili sme im o Ňom príbeh, či už za pomoci flanelu, kde sme nalepovali obrázky, alebo scénkou, kde
nám pomohli naši usilovní dobrovoľníci. Po dlhšom období sme sa vybrali do Detského domova, kde sme
pripravili scénku z reálneho života, aby sme sa k nim mohli lepšie priblížiť. Takto si mohli uvedomiť skutočné

hodnoty života, ktoré im tak často chýbajú. V špeciálnej škole v Nesvadoch nás čakalo milé prekvapenie,
kde nám deti prichystali krásne vypracovanú scénku. Myslím, že to bol ten najkrajší dar, aký sme mohli
dostať za úsilie, ktoré sme vynaložili za posledné obdobie. Sme radi, že sme k týmto deťom a mladým
ľuďom o krok bližšie a veríme, že sa nám podarilo osloviť ich v dnešnej uponáhľanej dobe a upriamiť ich
zrak na hodnoty, ako je pokoj, viera, láska a porozumenie.

⊕ školenia
Fotoškolenie /december 2009, Nesvady, počet účastníkov 10/
PC školenie /máj 2009, Nesvady, 3 školitelia - dobrovoľníci, počet nezamestnaných občanov 15/
Školeniami motivujeme pracovníkov k zodpovednej a kvalitnej práci.
Chceme, aby nás verejnosť vnímala ako kolektív, na ktorý sa dá spoľahnúť.

⊕ klubová cinnost
innost
Po požiari /jún 2009/, ktorý vznikol vo vedľajších priestoroch budovy a zasiahol aj našu klubovňu, nám
starosta obce okamžite ponúkol náhradné priestory. Počas rekonštrukcie všetky kluby prebiehali aj naďalej,
hoci v trochu „úspornejšom režime“. Naplno sme činnosť obnovili po presťahovaní do staro-nových
priestorov v decembri 2009.
M klub /počet stretnutí 46, priemerný počet detí na klube 30, počet vedúcich 12/
Počas uplynulého roka sme mali s deťmi v M klube 46 stretnutí. Do 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.
Nízkoprahový klub Reset /počet stretnutí 80, priemerný počet klientov na klube 20, počet vedúcich 15/
Nízkoprahový klub „RESET“ je určený mladým ľuďom vo veku od 13 rokov, stredoškolákom, všetkým
„násťročným“ a aj trochu starším. To znamená, že je v prvom rade určený 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, biliard, stolný tenis, šípky, počúvať hudbu, posedieť si,
dať si kávu, čaj, sladkosti... Klub je otvorený 2 x v týždni.
Na každom stretnutí majú traja vedúci službu, ktorí dávajú pozor na disciplínu v klube. Ich úlohou je
venovať sa klientom, rozprávať sa s nimi a občas im zorganizovať spoločenskú hru.
V súčasnej situácii je hlavným cieľom projektu dosiahnuť tieto zmeny:
⊕ rozvoj sociálnych a komunikačných zručností klientov, osobnostný rozvoj, motivácia k aktivite
⊕ podchytenie nových vedúcich
⊕ vytvorenie „koordinačného jadra“ klubu RESET zo skúsenejších vedúcich, smerovanie k akreditácii
⊕ vytvorenie pracovného miesta „koordinátor klubu RESET“

Krúžok „Šikovné ruky“ /počet stretnutí 35, počet detí 10, počet vedúcich 1/
Nadiya Robeiko – Bednár viedla pravidelne každú stredu krúžok šikovných rúk. Svojimi kreatívnymi
nápadmi tvorila spolu s deťmi veľmi pekné výtvory a koláže.
Klub pre mamičky s deťmi /počet stretnutí 20, počet mamičiek s deťmi na klube 15, počet vedúcich 4/
Klub pre deti so špeciálnymi potrebami /počet stretnutí 15, počet detí na klube 8, počet vedúcich 5/
V spolupráci so Špeciálnou základnou školou v Nesvadoch sme v septembri rozbehli úplne nový klub pre
deti so špeciálnymi potrebami. Každý štvrtok o 13.00 sa na klub tešia nielen decká, ale aj nadšení vedúci.

spolupráca s ÚPSVaR
Už niekoľko rokov zamestnávame nezamestnaných, ktorí sú evidovaní na Úrade práce, sociálnych vecí
a rodiny v Komárne. Ich činnosť bola v roku 2009 rôznorodá – upratovali kluby, škôlky, pomáhali pri
príprave programov pre deti a v administratíve. Patrí im za to vďaka.
Dobrovoľnícka činnosť / 2009 - 2010, 12 nezamestnaných/
Absolventská prax /2009 - 2010, 1 absolvent/
Chránená dielňa a pracovný asistent
Tento rok sa nám podaril zrealizovať aj projekt chránenej dielne a zamestnať občana zo zdravotným
postihnutím ako administratívneho pracovníka /Tibor Bazsó/. Jeho náplňou práce je písanie projektov,
propagácia činnosti YMCA, spravovanie web stránky. Pomáha mu pracovný asistent /Alžbeta Maglodská/.
„Som rád že môžem využívať a rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti v organizácií YMCA.
Môj život nadobudol nový smer, získal som nových priateľov. Zmenilo to môj život a som za to vďačný.“

mládez v akcii
Chceš byť dobrovoľníkom, cestovať, spoznávať iné krajiny, ich kultúru, mladých ľudí a naučiť sa dobre cudzí
jazyk? Európska dobrovoľnícka služba (EDS) ti ponúka možnosť zúčastniť sa krátkodobých alebo dlhodobých
projektov v zahraničí.
Cez Program Mládež v akcii podporovaný Európskou úniou sme aj tento krát u nás privítali dievčatá na
Európsku dobrovoľnícku službu. Jelena Ilić a Aleksandra Dimitrišin prišli do YMCA Nesvady začiatkom
septembra 2009. Po našich trojročných skúsenostiach s Ukrajinou sme sa rozhodli pre zmenu – pre novú
krajinu a kultúru, ktorou je Srbsko. Dievčatá sa začali zapájať do našich klubov a ich výsadou bolo začatie
nového krúžku pre zdravotne znevýhodnené deti, čo im robí veľkú radosť. Vo svojom voľnom čase radi
prijímajú návštevy u nich doma. Angažujú sa pri práci v iných miestnych združeniach a vypomáhajú aj na
ústredí YMCA na Slovensku pri organizovaní hromadných akcií.
V júni sa skončil ročný EDS projekt chlapcom z Ukrajiny /Sergeii Mereshan, Michail Gordus/. Po úspešnom
prijatí na vysokoškolské štúdium na PF UMB v BB študujú evanjelikálnu teológiu a misiu.

partneri
V roku 2009 našu prácu podporili:
⊕
⊕
⊕
⊕
⊕
⊕
⊕
⊕
⊕
⊕
⊕

Ministerstvo školstva SR
Nadácia pre deti Slovenska,
a, fond 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
Konto Orange
VÚB
Nadácia Pontis a spoločnosť Dell
Komunitná nadácia

záver
Poďakovanie patrí všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa na našej práci podieľajú.
podieľajú. Bez ich pomoci a nápadov by
sme mnohé aktivity nemohli zrealizovať. 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, aby nastávajúci rok 2010
10 bol rokom nových zážitkov a skúseností, aby sme nezabúdali na to, že
naším cieľom je v prvom rade niesť evanjelium Ježiša Krista všetkým ľuďom.

financná správa

kontaktné údaje
Miestne združenie YMCA Nesvady
Novozámocká 1, 946 51 Nesvady
tel.: 035 76 92 677, mob.: 0905 490 632
číslo účtu: 0026397616/0900
IČO: 36098841
ymca@ymca-nesvady.sk
www.ymca-nesvady.sk
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