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O organizácii
Občianske združenie Loďka nádeje bolo

založené v máji v roku 2014. Naším

cieľom je pomáhať sociálne slabším

ľuďom, pracovať s deťmi a mládežou,

organizovať zmysluplné trávenie voľného

času a poskytnúť im podmienky pre

vzdelávanie a voľno-časové aktivity.

Zameriavame sa primárne na deti

a mládež z detských domovov v Košiciach,

Detský domov v Dobšinej, Centrum pre

obnovu rodiny DORKA v Košiciach

a krízové centrum v Košickej Novej Vsi.

Sme skupina nadšencov, ktorí podporujú

deti a mládež zo sociálne znevýhodneného

prostredia. Inšpirujeme ľudí venovať sa

deťom a vytvárame im podmienky pre ich

rozvoj a lepší život.



O organizácii
Organizujeme rôzne pobytové tábory,

výlety, športovo-zábavné hry, kultúrne

podujatia, zbierky aj pomoc rodinám v

núdzi.

Ponúkame aj dobrovoľnícky program, pre

tých, ktorý chcú využiť svoj potenciál

a energiu zmysluplným spôsobom, aby

pomohli tým, ktorí to potrebujú.

Od začiatku pôsobenia sme zorganizovali

alebo spolupracovali na viac ako 90

podujatiach. Spolu sa na všetkých

akciách zúčastnilo okolo 3000 detí.

Okrem toho sme založili aj Klub

Štvorlístok, ktorého poslaním je

poskytnúť deťom a mládeži pomoc,

zázemie a tak obmedziť negatívne

pôsobenie a vplyv „ulice“ na ich život.



Za kormidlom stoja
Tomáš Gargalik

štatutár a zakladateľ OZ Loďka nádeje

Kristína Čumitová 

členka OZ Loďka nádeje

Ďalší členovia a dobrovoľníci



Rok 2016
Pre občianske združenie bol rok 2016

tretím rokom pôsobenia a môžeme

povedať, že počas tohto roka našej

činnosti Loďka nádeje úspešne zvládla

svoju plavbu. Pod vedením kormidelníka -

zakladateľa Tomáša Gargalika a za

výdatnej pomoci členov a dobrovoľníkov,

občianske združenie zrealizovalo 30

podujatí, 3 zbierky, 5 výletov, 2 táborov.

Na vlnách Loďky nádeje si deti užili veľa

akcií a podujatí, ktoré sme pre nich

pripravili vytrvalou prácou a s láskou.

Niektoré akcie sú už tradičné ako

napríklad Mikuláš alebo Halloween

a niektoré sme realizovali po prvý krát.

Podujatia sme venovali aj konkrétnym

témam ako Vitaj škola, Škola lezenia či

Ochrana prírody.



Aktivity v roku 2016
V roku 2016 sa deti tešili z naozaj

bohatého programu. Zažili vodný raj na

vlnách v bazénoch a tobogánoch v

aquaparku - Tatralandia v Liptovskom

Mikuláši. Pre deti to bol obrovský zážitok,

keďže mnohé u nich ešte v aquaparku

nikdy pred tým neboli a tak zažili kúpanie

ako v raji – a to aj v zimnom období.

V júli sme úspešne zorganizovali letný

prímestský tábor v Košiciach. Tábor bol

určený pre deti vo veku od 7 do 15 rokov

a zúčastnilo sa ho spolu 30 detí zo

sídliska Nad Jazerom, detí z krízových

centier „DORKA“, Košická Nová Ves a detí

z detského domova Košická Nová Ves.

Program bol veľmi pestrý a zaujímavý.



Aktivity v roku 2016
Deti zvládli výlet na vyhliadkovú vežu

v Kavečanoch, pripravili si sami

opekačku, otestovali si svoje vedomosti

v Steel parku a pripravili sa na cyklistickú

premávku na detskom dopravnom

ihrisku.

Na letný pobyt s deťmi sme sa vybrali do

areálu Lodenice Šaľa. Tento letný tábor

pre deti z detského domova Košická Nová

Ves a Dobšiná sa uskutočnil v auguste

vďaka občianskemu združeniu Zázemie,

ktorí sú majiteľmi Lodenica Šaľa a

umožnili deťom využívať celý areál. Deti z

detského domova nachvíľu zmenili

prostredie a užili si slnečné dni vonku v

peknom prostredí.



Aktivity v roku 2016
Občianske združenie Loďka nádeje sa po

prvý krát objavila aj na Polievkovom

festivale, ktorý sa konal v októbri

v Košiciach v Kulturparku. Pripravili sme

ozajstnú pirátsku polievku.

Prvý krát sme si vyskúšali aj adrenalínový

zážitok – Lezecký workshop, ktorý sa

konal na lezeckej stene vo Výmenníku

Važecká Pod dozorom inštruktorov si deti

vyskúšali lezenie na umelej stene

a otestovali si svoje pohybové zručnosti

a možno prekonali aj strach z výšky.

Zúčastnili sme sa podujatia Festival

voľného času Ulica (ne)má šancu 2016,

kde sme predstavili širokej verejnosti

našu dobrovoľnícku činnosť a aktivity,

ktoré realizujeme.



Aktivity v roku 2016

Svoje úsilie a čas sme investovali aj do

zbierok, ktorými sme pomohli rodinám v

hmotnej núdzi a urobili sme radosť najmä

deťom. V spolupráci s Arcidiecéznou

charitou sme realizovali predvianočnú

potravinovú zbierku po názvom „Pomôžte

s potravinami v hypermarkete TESCO.

Pomohli sme 8 rodinám, ktoré sa ocitli v

sociálnej núdzi. Darovali sme im

oblečenie, potraviny, drogériu, hračky.

Zorganizovali sme zbierky oblečenia a

potravín pre rodiny z Košíc, mikulášsku

zbierku sladkostí na ZŠ a SOŠ

v Košiciach.



Aktivity v roku 2016
V rámci spolupráce s organizáciou Ľudia

Ľuďom sme vďaka dobrým ľuďom

vyzbierali 909 Eur, ktoré boli použité pre

rodinu z Košíc, ktorá bojuje nielen

s chudobou, ale aj so závažnými

zdravotnými problémami.

V rámci rozvoja a vzdelávania sa členovia

nášho združenia zúčastnili v roku 2016

na štyroch rôznych konferenciách alebo

školeniach.

Spolu občianske združenie Loďka nádeje

organizovala alebo spolupracovala v roku

2016 na 21 podujatiach, 5 výletoch, 2

táboroch a 9 kultúrnych podujatiach.

Spolu sa na našich akciách zúčastnilo

3000 detí.



Fotografie akcií 2016
Prímestský tábor vo Výmenníku: 

10.7. - 16.7.2016, Košice

Pobytový tábor v Lodenici Šaľa:

19.8. – 24.8.2016, Šaľa



Vitaj škola – September 2016

Škola horolezectva (Lezecký workshop) –

22.9.2016, Košice



Fašiangový večierok vo Výmenníku 

Važecká Február 2016

Deň Detí 1.6.2016, Betliar



Festival voľného času Ulica (ne)má šancu 

2016, 22.9. – 25.9.2015

Jesenné Tvorivé dielne, Október 2016



Polievkový festival - 8.10.2016, Košice

Strašidelné tvorivé dielne – HALLOWEEN, 

október 2016



HALLOWEEEN – November 2016



Mikuláš v Detskom Domove Dobšiná

Mikuláš – 6.12.2016, Výmenník Važecká



Školenia 2016 
Školenie Proxima, Február 2016,

Košická Belá

Inklúzia zdravotne postihnutých detí

a mládeže do práce, (11.3. – 13.3.2016)

Žilina

Ľudské práva a predsudky (22.6. –

26.6.2016), Sobotín

Medzinárodná konferencia o

diskriminácii mladých ľudí, (10.10. –

16.10.2016) Ostrava



Finančná správa 2016
Príjmy Výdavky

Poukážky 120,00 € Náklady na komunikáciu 100,00  €

Mestská časť Košice 

Západ 240,00 € Materiál

1 225,91  

€

Mestská časť Košice Nad 

Jazerom 350,00 € Tovar 697,90  €

Mesto Košice 300,00 € Služby *

1 305,32  

€

Tábor prímestský 665,00 € Občerstvenie na akciách 783,06  €

Nadácia Oranage 420,00 €

Dary sociálne slabším 

rodinám

1 353,86  

€

Tábor Šaľa

1 820,00 

€

Arcidiecézna Charita 

Košice 240,00 €

Tesco - poukážky 39,45 €

Polievkový festival 75,00 €

Ľudia ľuďom nezisková 

organizácia 909,00 €

Individuálny darcovia 287,60 €

Spolu

5 466,05  

€ Spolu 

5 466,05  

€

* cestovné, vstupenky, obedy, tábory



Sponzori a podporovatelia



Záver
Takto vyzeral náš rok 2016 na vlnách

Loďky nádeje. S pomocou usilovných a

vytrvalých členov združenia

a dobrovoľníkov aj sponzorov naša Loďka

úspešne preplávala ďalším rokom

a pomohla mnohým deťom a rodinám v

núdzi.

Ďakujeme za podporu dobrovoľníkom,

za ich čas, snahu, kreatívne nápady,

energiu a nadšenie pri každodennej práci

pri príprave a realizácii aktivít pre deti

a mládež. Ďakujeme sponzorom a

podporovateľom za finančnú a materiálnu

pomoc pre naše akcie aj pre rodiny

v núdzi.



Osobitne sa chceme poďakovať charite

sv. Jána Milostivého v Košiciach, ktorá

vo vianočnom období prispela spolu

s OZ Loďka nádeje a poskytla dvom

rodinám, ktoré žijú v krízovom centre

Dorka v Košiciach vianočné darčeky –

hračky, spoločenské hry, školské

potreby, potraviny na vianočnú večeru

a na celé sviatky.

Ceníme si váš záujem a sme veľmi radi,

že nás podporujete v našej usilovnej

práci. Vďaka vám sme opäť pripravili

pestrý program, spoločenské,

vzdelávacie aj zábavné podujatia pre

deti a mládež Teší nás, že sme im

spríjemnili voľný čas a umožnili získať

nové vedomosti a rozvíjať svoje

schopnosti.



Deti zo sociálne slabších rodín, detských

domovov v Košiciach a z detského

domova v Dobšinej, krízových center

DORKA a v Košickej Novej Vsi zažili aj

vďaka vám pestrý a veselý rok 2016 plný

zábavy, zaujímavých zážitkov a nových

skúseností. Získali ďalších kamarátov aj

vedomosti.

ZA CELÝ TÍM LOĎKY NÁDEJE 

ĎAKUJEME.



Kontaktné informácie
Názov: OZ Loďka nádeje

Zakladateľ: Tomáš Gargalik

Adresa: Južná trieda 83, 040 01 

Košice 

IČO: 42328373

Telefónne číslo: 0944 960 050

E-mail: lodka.nadeje@gmail.com

IBAN: 

SK1183300000002100600758, 

Fio Banka 

FB stránka: OZ Loďka nádeje

WEB: 

www.lodkanadeje.maweb.eu


