Výročná správa za rok 2018
O nás
Sme občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou. Úzko spolupracujeme so Saleziánmi
dona Bosca vo výchove mladých. V centre našej pozornosti sú predovšetkým mladí vo veku 10-30
rokov. V stredisku dávame priestor aj mladým rodinám, vysokoškolákom a pracujúcim, s ktorými
vytvárame viacgeneračnú výchovnú komunitu.
Mladým ponúkame saleziánsku mládežnícku spiritualitu, ktorá je založená na rodinnosti,
optimizme, angažovanosti, osobnom vzťahu s Bohom a radostnom prežívaní každodennosti. Je to
výchovná tradícia dona Bosca, ktorá podporuje integrálny rast mladých, aby sa učili prijímať svoj
život ako dar a vedeli prevziať zodpovednosť za seba a svoje okolie (stanovy organizácie).

Naša činnosť
Základnou a charakteristickou činnosťou saleziánskeho strediska je stretko – pravidelné
stretnutia v rovesníckej skupine, spravidla raz týždenne. Okrem týchto stretnutí mladým ponúkame
aj rôzne akcie, výlety, krúžky, formačné a duchovné ponuky. Neodmysliteľnou súčasťou našej
činnosti sú aj letné tábory.
V roku 2018 sme pokračovali v práci na budovaní novej aktívnej generácie animátorov
a animátoriek, tzv. prípravka. Organizovali sme pre nich dva kurzy Školy pre animátory a týždenné
stretnutia – animátorské štvrtky. Pozorujeme u nich záujem aktívne sa zapájať do života strediska.
Preto im ponúkame priestor pre rozvoj duchovného života a tvorivú angažovanosť v stredisku.
Život a prácu v stredisku koordinuje stredisková rada, ktorá prináša nové podnety a nápady pre
formáciu animátorov aj pre život v stredisku. Aj tento rok vznikli nové stretká (4. roč. ZŠ), ktoré
spolu s ostatnými vytvárajú dynamickú atmosféru v oratóriu, čo má pozitívny vplyv na rozvoj
strediska.
Výraznou skupinou sú futbalisti SFC Kopánka. Asi 80 chlapcov tvorí klub, v ktorom aktuálne
fungujú štyri družstvá: dve prípravky, žiaci a dorast. Aj pre športovcov máme ponuky pravidelných
stretiek a príležitostí pre osobnostný rast a rozvoj duchovného života.

Čísla nášho strediska
V roku 2018 sme evidovali 312 členov vo vekovom zložení: do 15 rokov 180 členov, do 18 rokov
63 členov, do 30 rokov 55 členov a nad 30 rokov 14 členov.
Registrovali sme 33 kolektívov, ktoré sa pravidelne stretávali pri svojej činnosti pod vedením
svojich animátorov. Pri príprave obsahu pravidelnej činnosti a realizácii aktivít nám pomáha 40
animátorov. Počas letných táborov a niektorých veľkých akcií sa počet dobrovoľníkov vyšplhá
k číslu 70.
V roku 2018 sme popri pravidelnej týždennej činnosti zrealizovali aj 46 podujatí. Z toho 19
jednodňových podujatí: výlety, nocovačky stretiek, aktivity, zábavno-formačné programy pre deti
a mladých. Dvanásť otvorených podujatí pre širokú verejnosť – Úsmev don Bosca, Misijný jarmok,
Trojkráľovský koncert a strediskové oslavy. Sedem viacdňových podujatí – víkendové výlety,
športové podujatia a prímestský tábor. Jedno pobytové podujatie – letný tábor a tiež sme
spolupracovali na organizovaní rodinného tábora. Robili sme aj pravidelné vzdelávacie podujatia
pre dobrovoľníkov - duchovné obnovy (raz v mesiaci), 2 turnusy duchovných cvičení, školenia
a stretnutia animátorov – animátorské štvrtky a päť turnusov víkendovej Školy pre animátora.

Financovanie činnosti
Rozčlenenie celkových nákladov na chod strediska, chod SFC Kopánka, údržbu ihriska, tábory,
výlety a aktivity v roku 2018:
Spotreba materiálu – priamy materiál na aktivity

1 694 €

Drobný hmotný majetok (vybavenie kancelárie, klubovní, zvukárska technika)

7 052 €

Potraviny na aktivity - občerstvenie

1 312 €

Spotreba materiálu – režijný materiál na údržbu a prevádzku

1 272 €

Cestovné a dopravné - tábory a iné

3 845 €

Služby, údržba ihriska a poplatky, prímestský tábor, akcie, banka

7 183 €

Prenájmy – telocvične a pod.

1 677 €

Pobyty – letný tábor, anim. výlet - ubytovanie

14 291 €

Pobytové podujatia - strava

7 426 €

Príspevok Sekretariátu Domky za členov

1 080 €

Opravy a udržiavanie
Ostatné náklady na služby – poplatky SFZ
SPOLU

45 €
1 315 €
47 112 €

Výnosy strediska za rok 2018:
Členské príspevky
Účastnícke príspevky

1 555 €
23 211 €

Dary a príspevky

277 €

Iný príjem

452 €

Podiel zo zaplatenej dane (2%)

12 936 €

Dotácie štátneho rozpočtu (MŠ SR)

7 425 €

Dotácia samosprávy - mesto Trnava

10 000 €

Dotácia samosprávy – Trnavský samosprávny kraj

1 000 €

Nadácia VW

1 000 €

Príspevky SFZ

1 838 €

SPOLU

59 694 €

