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Zápis z organizačného stretnutia členov klubu  dňa :  17.12.2009 

 

Prítomní:   Tomečkovci, Jarošová Janka, Kullovci, Sumkovci, Bódiová Vilma,         

Vojtasová Iveta, Chutňákovci, Lučanskí, Šimúnovci, 

 

 

PROGRAM: 

1. vyhodnotenie činnosti za rok 2009 

2. návrhy plánu činnosti na rok 2010 

3. diskusia 

4. záver 

 

Bod  1. 

Predsedníčka  E. Sumková  predniesla vyhodnotenie činnosti klubu v roku 2009. Bolo 

uskutočnených spolu 17 podujatí. Boli to akcie určené pre členov klubu ako aj pre verejnosť. 

Pre členov klubu boli akcie zamerané na naše potreby a záujmy  / grilovanie, beseda so 

sociálnou pracovníčkou, psychologičkou, výroba vencov na pamiatku zosnulých, adventných 

vencov, kúpanie v Bešeňovej a pod.                                                                                                                             

Pre verejnosť boli zamerané aj akcie – hipoterapia, canisterapia, prvá pomoc bylinkami, 

zelené potraviny, koreniny na našom stole.  

Zároveň organizovaním podujatí  ako Boccia a Deň detí  sme  zapojili do nášho života aj 

verejnosť a prezentovali sme kvalitu našich organizačných schopností.  

Nemenej podstatnou zložkou našej činnosti bola aj spolupráca s DSS Sever a DSS Priekopa, 

kde sme popri poskytovaní služieb masážnych kresiel pomáhali zlepšiť úroveň života ich 

chovancov.  

Pri uskutočňovaní akcií sme úzko spolupracovali s organizáciami : Turčianske kultúrne 

stredisko  Martin, Centrum voľného času- Kamarát, Klub náhradných rodín. Pri práci sme sa 

mohli spoľahnúť aj na členov  nášho Martinského rodinného centra. 

 



 

 

Vysokú úroveň našej práce sme mohli dosiahnuť nielen vďaka obetavej práci našich členov 

a spolupracovníkov, ale hlavne vďaka našim sponzorom: 

ALFA PRINT   Martin 

AUTO COM  Martin 

GAYA s.r.o.  Martin 

CK  WALDTOUR   Martin 

2 %  z dane – fyzické osoby 

ktorí  nám svojou pomocou v podstatnej miere umožnili dosiahnuť to, čo sme v uplynulom 

roku 2009 dosiahli.  

Z darov a príspevkov našich sponzorov sme mohli nielen financovať našu činnosť a akcie, ale  

mohli sme si splniť sen pre rok 2009  a zakúpiť prístroj BIOPTRON PRO 1, ktorého liečivé 

účinky svetlom budú využívať aj naše „výnimočné" deti. 

Pri hodnotení našej práce nesmieme zabudnúť, že  náš  klub v roku 2009  navštívilo  podľa 

záznamov  1784 návštevníkov. V tomto ešte nie sú započítaní návštevníci našich hlavných 

akcií  ako Boccia a Deň detí. Veď len na Dni detí  dňa 7.6. bolo prítomných cca 130  osôb. 

Ponuku masáží na našich kreslách využilo evidovaných 829 návštevníkov. Rozmenené na  

„drobné“  klub navštívilo denne cca 5 návštevníkov a masáž absolvovali denne cca 3 osoby. 

Okrem tohto suchého, ale nie nepodstatného hodnotenia číslami, nesmieme zabúdať  čím nás 

práca v klube obohatila. Niektorých z nás naučila žiť plnohodnotnejším životom, niektorých 

rozdávať aj prijímať radosť, nájsť si čas pre seba, zdokonaľovať sa. A to je myslíme podstata 

činnosti nášho klubu. 

 

 

Bod 2. 

Schválené boli tradičné podujatia nášho klubu: 

Boccia 

Návšteva  aquaparku   

Tvorivé dielne – vence na pamiatku zosnulých, adventné vence, veľkonočná výzdoba 

Grilovanie v klube 

Deň detí 

 

 



Ako nové akcie v ďalšej činnosti boli navrhnuté: 

Xénia : kultúrno-spoločenské podujatia pre matky- koncert, Radošínske naivné divadlo a pod. 

Anka Š: tvorivé dielne zamerané na šitie, navrhovanie a úpravu priestorov, 

Valika T: návšteva aquparku  T.Teplice, tvorivé dielne PAČVORG, 

 

 

Bod  3. 

 Vilmuš B.- sa vyjadrila pochvalne o činnosti klubu a akciách, kde sa jej páčilo zameranie ako                                                                                                               

aj úroveň organizovaných akcií. 

Janka J. – sa informovala na možnosť využívania priestorov klubu pre akcie ktoré plánuje 

organizovať v rámci TKS, čo jej bolo odsúhlasené nakoľko je členkou nášho klubu. 

Valika T. – sa informovala o účasti trénera p. Kondelu na tréningoch boccia, vzhľadom na to  

že sa nezúčastnil na tréningu už 2. krát  

 

 

Bod  4. 

Na záver  presedníčka Eva S. poďakovala prítomným za účasť a návrhy do nového plánu 

práce .Vzhľadom na to, že toto bolo posledné oficiálne stretnutie v roku 2009 zaželala 

prítomným veľa zdravia a úspechov v roku 2010  a pozvala ich na privítanie Nového roku 

2010  v priestoroch klubu 15 minút po polnoci.  

 

 

  

 

 

 

 

 


