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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 predstavy. 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:  

• Počet aktívnych dobrovoľníkov:       

• Členovia revíznej komisie: 

• Členovia výboru YMCA Nesvady: 

 

• Predseda YMCA Nesvady: 

• Zamestnanci YMCA Nesvady: 

 

220 

24 

Žaneta Dedáková, Mgr. Soňa Ďuriková 

 

Bc. Martin Dedák, Mgr. Ráchel Kováčová, 

Pavol Kováč, Mgr. Marta Tóthová,  

Nadiya Robeyko-Bednárová 

Bc. Martin Dedák 

 

Alžbeta Maglodská, Tibor Bazsó,  

Mgr. Aneta Pinkeová, Mgr. Zoltán Mátyus, 

Daniela Szabová, Mgr. Kristína Farkasová 



YMCA v Nesvadoch pracuje  na nasledovných 
projektoch: 

• Komunitné centrum 

• Chránená dieľňa 

• Asistencia v chránenej 
dielni 

• Dobrovoľnícka činnosť 

• Erasmus plus 

• Aktivity YMCA 

• YMCA v Nesvadoch toho 
robí dosť..... 



Pravidelné aktivity 
Komunitného centra 

YMCA NESVADY 
Aktivity, ktoré organizujeme pravidelne, 
každý týždeň 



pravidelne 

každý piatok 

od 16:00 do 18:00 

Deti v klube dostanú občerstvenie, 
hrajú sa spoločenské hry, stolný tenis, 
súťažia s vedúcimi... 

A po tomto „zahrievacom kole“, sa 
pokúsime trochu zamyslieť. Povieme 
si príbeh, ktorý nás niečo naučí, 
povzbudí, dá radu do života.  A keď už 
nevieme obsedieť, znova sa ideme 
hrať, robíme kreatívne ručné práce, 
máme rozhovory.  

Ešteže je klub každý týždeň, a tak sa 
môžeme už teraz tešiť na ten ďalší..... 

M-klub 
  

pre žiakov 1.-6. ročníka 



pravidelne 

každú stredu 

od 9:00 do 12:00 

Klubík je miesto pre mamičky na 
materskej, kde môžu prísť so svojimi 
„drobcami“ za každého počasia. Je to 
miesto, kde sa stretnú s ostatnými 
mamičkami a svoje detičky môžu 
zveriť opatrovateľkám. Deti sa tak 
spolu môžu vyšantiť s novými 
hračkami, šmýkačkami, stavebnicami, 
knižkami, plastelínou, omaľovánka-
mi... a mamičky si medzitým posedia, 
porozprávajú sa, alebo kreatívne 
oddychujú v tvorivej dielni. 

Klubík 
  

pre mamičky 
s deťmi do 3 rokov 



Ženský klub 

 

pravidelne každý 
pondelok 

 



pravidelne 

každý piatok 

od 10:00 do 12:00 

 

Práca s rómskymi 
deťmi 



Krúžky 



Futbalový krúžok  

pravidelne každý 
pondelok o 17.00 – 18.30 



 

 

Šikovné ruky 

 



Konverzácie z Angličtiny 



Nepravidelné  
aktivity 
- jednodňové aktivity a projekty,  organizované  
nepravidelne, napr. raz ročne; 
- viacdňové aktivity, denné tábory, pobytové 
tábory, lyžovačky... 



Skupina ôsmych mladých ľudí z Texasu prišla 
do Nesvád s cieľom zlepšiť komunikačné 
schopnosti žiakov v anglickom jazyku. 

Počas vyučovacích hodín si pre žiakov 
pripravili zaujímavé vstupy, prezentácie 
a interaktívne hry.  

Program pokračoval aj poobede, na školskom 
ihrisku, kde sa všetci žiaci mohli hrať športy 
– baseball, americký futbal a iné tímové hry. 
Dievčatá sa zapojili do vyrábania náramkov. 
Potom sa ešte každý večer rozprávali a hrali 
so žiakmi v nízkoprahovom klube RESET. 

 

Tím z USA-Texas,  16.5.-19.5.2016 



Deň rodiny 

Komunitná 
aktivita  



Nesvadský jarmok – 
varenie Boršču 

Športový deň 



20. Výročie založenia  
YMCA v Nesvadoch 

YMCA koncert 



Kurzy a prednášky 



Kurz láska a Ty Prednášky -  



každý piatok  od 19:30 do 22:00 

 

RESET klub 
nízkoprahový klub pre mládež od 13 rokov 

Reset klub je priestor pre budovanie vzťahov s teenagermi    
v „bezpečnej zóne“. Máme čas na rozhovory, spoločenské hry, 
stolný futbal, biliard, stolný tenis, šípky, počúvanie hudby, čaj, 
kávu, sladké dobroty.   



Tábory 



20.02. – 26.02.2016 

Donovaly, Polianka, chata UMB 

Lyžovačka 
pobytový tábor pre žiakov od 6.ročníka 



Doobeda sa deti učia hravou formou 
angličtinu, poobede majú hry, športy, 
olympiády, kreatívne ručné práce a mnoho 
inej zábavy 

Angličtina hrou 
06.07. – 17.07.2016 
denný tábor 

 



Angličtina hrou 
06.07. – 17.07.2016 

denný tábor 



 
Letný tábor - Kokava nad 

Rimavicou 
 
 

pobytový tábor pre 
deti od 6 do 12 

rokov 

 

23.07. – 
31.07.2016 

 



Letná družina Letná aktivita pre deti od 6 do 
10 rokov. 



Projekty 
podporené cez 

UPSVaR Komárno 



Chránená dielňa 

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 (Daniela Szabová).  



Dobrovoľnícka činnosť 
Vďaka projektom dobrovoľníckej služby dávame priestor 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.  

V roku 2016 sa zapojili: 

Marta, Diana, Marta, Kvetoslava .... 



Erasmus + 
Program Erasmus+  je grantovým programom Európskej únie na obdobie rokov 2014 – 2020.  

Je určený pre všetkých mladých ľudí vo veku od 13 do 30 rokov, ako aj mládežníckych pracovníkov.  

Jeho cieľom je podporiť mladých ľudí, ktorí chcú byť aktívni, chcú cestovať, spoznávať nových ľudí z celej Európy a sveta, nadviazať 
nové priateľstvá, vyjadrovať svoj názor, získať nové poznatky a zručnosti, ktoré im v budúcnosti pomôžu presadiť sa.  

YMC A Nesvady je do programov EÚ zapojená od roku 2006. Máme akreditáciu na hosťovanie a vysielanie mladých ľudí do 
zahraničia. V rámci tohto programu môžu záujemcovia vycestovať do zahraničia ako dobrovoľníci, zúčastniť sa krátkodobých 
medzinárodných výmen a školení. Európska dobrovoľnícka služba ti hradí ubytovanie v hosťovskej krajine, vreckové, náklady na 
projekt, poistenie a cestovné náklady. 

V roku 2016 sme hosťovali: 

 

Mirjam Canji         Maja Damcová   Szabó Pál-Péter       Csaba Molnár      Nataliya Bondarenko     Evnika  Pochapská      Ildikó Varga 
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