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Príhovor
     Kto z ľudí netúži po tom, aby sa mu v živote dobre vodilo, aby sa mu darilo? Každý má o tom vlastné pred-
stavy. Hľadáme spôsoby, ako ich dosiahnuť. Ktorou cestou sa však vydať, čo je pre mňa dobré? Čo naplní môj 
život?

     Keď som sa snažila odpovedať na tieto otázky, musela som sa zamyslieť a zhodnotiť to, čo robím, čím žijem... 
Nedávno na jednej z našich prezentácii YMCA zaznela veta: Našim cieľom je pomáhať a slúžiť. Dá sa napĺňať 
takýto cieľ?

    Pracujem už 21 rokov v organizácii, ktorá je zameraná na prácu s deťmi a s mladými ľuďmi. Táto práca si často 
vyžaduje aj môj voľný čas, hlavne ochotné srdce. V súčasnosti veľa mladých ľudí potrebuje pomoc, najmä v 
medziosobných vzťahoch. Často sa stretávam s ľuďmi, ktorí sa nevedia rozhodnúť, ako ďalej... Majú problém, 
ale ako ho riešiť?

    Pomáhať iným nie je ľahká úloha. O to sa snažíme v posledných rokoch aj v našej 
organizácii. Založili sme Komunitné centrum a mojou túžbou je, aby sme pomohli
 naozaj tam, kde treba, aby sme rozdávali lásku, aby ľudia okolo nás našli zmysel 
života. V jednom článku som čítala myšlienku: „K cieľu nevedie vždy tá najľahšia 
cesta“. Často naše cesty životom nie sú ľahké, ...ale keď máme pred očami náš cieľ – 
byť v nebeskom kráľovstve , tak to stojí za to.



SPRÁVA O Členoch
• Počet členova YMCA Nesvady:    216

• Počet aktívnych dobrovoľníkov:  18

• Členovia revíznej komisie:             Žaneta Dedáková, Mgr. Soňa Ďuriková

• Členovia výboru YMCA Nesvady: Mgr. Marta Tóthová , Mgr. Ráchel Kováčová, Mgr. Peter Gorilák,             

B                                                                  Bc. Veronika Maglodská , Nadiya Robeyko-Bednárová

• Predseda YMCA Nesvady:              Mgr. Marta Tóthová

• Zamestnanci YMCA Nesvady:       Alžbeta Maglodská, Tibor Bazsó, Mgr. Kristína Farkasová,

                                                                      Daniela Szabová, Mgr. Iveta Fazekašová



 Finančná správa Miestneho združenia
 YMCA Nesvady za rok 2017
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PRÍJMY: 101 451,68 EUR

Hlavné príjmy / väčšie projekty/

výdaje: 90 564,85 EUR

Hlavné výdaje / väčšie projekty/

Pôžičky
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S YMCA v Nesvadoch pracuje na
 nasledovných projektoch:

• Komunitné centrum

• Chránená dielňa

• Asistencia v chránenej dielni

• Dobrovoľnícka činnosť

• Erasmus +

• Aktivity YMCA

  



komunitné centrum 
  Komunitné centrum YMCA Nesvady ponúka vzdelávacie prvky, 
ktorých charakter môže siahať od formálnych
kurzov po rôzne krúžky, workshopy a voľnočasové aktivity. Má za 
cieľ priniesť zmenu pre jednotlivcov, skupiny
a celé komunity.

  V našom projekte – “Komunitné centrum –Spolu dokážeme viac” sa 
chceme venovať nielen deťom, ale aj
rodičom, mamičkám s deťmi a pedagógom.



čhránená dielňa, asistencia
Spolupráca s ÚPSVaR 
  

Od roku 2009 úspešne realizujeme

projekt chránenej dielne. Zamestnávame

jedného občana ZŤP ako

administratívneho pracovníka (Tibor

Bazsó). Jeho náplňou práce je písať

projekty, propagácia činnosti YMCA,

spravovanie web stránky, technická

podpora a iné administratívne práce.

Pomáhala mu pracovná asistentka

(Alžbeta Maglodská).



erasmus + dobrvolnícka činnosť
Vďaka projektom dobrovoľníckej služby dávame prie-

stor a príležitosť dobrovoľníkom, aby sa zapojili do 

aktivít spoločenského diania cez

našu organizáciu.

Práca dobrovoľníčok bola pre našu organizáciu 

veľkým prínosom. Medzi zamestnancami YMCA a 

dobrovoľníčkami sa vytvorili veľmi dobré

priateľské vzťahy. Vzájomne sme si pomáhali a 

spoločnými silami prispeli k rozvoju nášho združenia 

a našej obce. 



Aktivity
pravidelné

Komunitného centra
 YMCA Nesvady



 Pravidelné aktivity
• M klub - každý piatok

• RS klub – každý utorok

• Šikovné ruky - každý utorok

• Klubík–každústredu

• Praktickí chlapci / dievčatá – každý štvrtok - rómska skupina

• Angličtina pre dospelých - každý utorok

• Futbalový krúžok – každý pondelok

• Modelársky krúžok – práca s hlinou – každú stredu / V súčasnosti máme Box, 

Šachy /

• Reset–nízkoprahová aktivita



M klub
   M klub - pre deti od 6 do 12 rokov

   M klub je určený pre žiakov 1. až 6.ročníka ZŠ. V klube 
máme občerstvenie (chlebíky s maslom a lekvárom, čaj, 
malinovku), deti sa môžu hrať spoločenské hry, stolný tenis, 
spolu s vedúcimi súťažia v skupinách. Po krátkom odreagov-
aní nasleduje spoločné zamyslenie, príbeh, ktorý má slúžiť na 
povzbudenie, poskytuje praktickú radu do života. A potom 
opäť hranie, kreatívne ručné práce, rozhovory. Najťažšie sú 
odchody domov, lebo je tu dobre a ďalší klub bude až
o týždeň...

každý piatok

od 16:00 do 18:00 



   RS klub je určený pre žiakov 5. až 7.ročníka ZŠ. V klube 
máme  taktiež občerstvenie,  deti sa môžu hrať spoločenské 
hry, stolný tenis, spolu s vedúcimi súťažia v v rôzmych aktivi-
tách v rôznych skupinách. Po tom väčšinou nasleduje 
spoločné zamyslenie, príbeh, ktorý má slúžiť na povzbudenie, 
poskytuje praktickú radu do života. A potom opäť hranie, 
kreatívne ručné práce, rozhovory.

každá streda

od 15:30 do 17:00 

RS klub



šikovné ruky



Klubík
   Klubík je otvorený každú stredu od 9:00 – 13:00 hod. Môžu 

sem prísť mamičky so svojimi detičkami, ktoré sa tu majú 

možnosť hrať. Detský kútik je bezpečný a plný rôznych 

hračiek (šmýkačka, hojdačka, rôzne skladačky a stavebnice,

knižky, plastelína, omaľovánky...). Na každom Klubíku sú 

opatrovateľky, ktoré sa s deťmi hrajú a zároveň ich aj 

postrážia.

   Tak vznikne priestor pre mamičky, aby si mohli oddýchnuť, 

dať si dobrú kávu alebo čaj a popritom sa porozprávať s 

ostatnými mamičkami. Tiež nikdy nechýba občerstvenie aj 

pre ratolesti :)

   



praktickí chlapci / dievčatá



angličtina pre dospelých



futbalový krúžok



modelársky krúžok



Box, šachy



Nízkoprahový klub RESET je svojím spôsobom bezpečnou 
alter- natívou ulice-ponúka neštrukturo- vaný program, kde si 
deti vyberajú, čo budú robiť, pokiaľ je to v súlade s pravidlami. 
Je určený pre mladých ľudí od 13 rokov a je ot- vorený jedenk-
rát týždenne (piatok 19:30-22:00). Deti majú možnosť zahrať 
si ping-pong, stolný futbal, biliard, stolové hry, k dispozícií
je aj bufet, malá knižnica, PC a kreatívna dielňa (kreslenie, 
ručné práce, modelovanie). Deti využívajú naše služby, do 
klubu chodia ako jednotlivci, ale aj ako celá partia kamarátov, 
našli si tu svoje miesto. Preukázali záujem
aj o poradenstvo, individuálne rozhovory o svojich 
problémoch s vedúcimi, požiadali o pomoc.

každý piatok

od 19:30 do 22:00 

Reset



Aktivity
nepravidelné

Komunitného centra
 YMCA Nesvady



nepravidelné aktivity
• Prednášky na školách / preventívne - drogy , fajčenie.../

• Dámskeraňajky

• Stretnutia vedúcich , dobrovoľníkov - Predvianočné posedenie

• Snem

• Kurzprenezamestnaných/Základypodnikania/

• Projekty - podporené : Nadácia ZSE, Nadácia pre deti Slovenska, Nadácia Pontis



podporili nás...


