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Občianske združenie Loďka nádeje vzniklo v máji roku 2014,  pod
vedením zakladateľa Tomáša Gargalika. 
Cieľom Občianskeho združenia Loďka nádeje, je pomáhať ľuďom v
hmotnej núdzi  alebo  v  náročnej  životnej  situácii, pracovať  s 
 deťmi  a  mládežou, organizovať  pre  nich aktivity  pre zmysluplné  
trávenie  voľného  času  a poskytnúť  im vhodné podmienky pre ich
vzdelávanie. 
Zameriavame  sa  primárne  na  deti  a  mládež  z  detských 
 domovov  a   krízových centier v Košickom  regióne.

Hlavným cieľom je vytvárať voľnočasové aktivity, výlety, tábory a zbierky pre deti zo
sociálne znevýhodneného prostredia a  ichrodiny. Pri našej práci  spolupracujeme s 
 mnohými organizáciami ako sú  mestá a obce, detskédomovy, krízové centrá,nadácie
ale aj školy a iné občianske združenia.

Okrem táborova iných podujatí pre deti a mládež organizujeme aj dobrovoľnícke
aktivity a školenia prebudúcich potenciálnych dobrovoľníkov aleboanimátorov,
ktoríchcú využívať svoj potenciál a voľnýčas zmysluplne a pre dobrúvec.

V rámci OZ Loďkanádeje sme založili (v roku 2015) KlubŠtvorlístok, ktorý sídlivo
Výmenníku Važecká a fungujeuž štvrtý rok. Poslaním Klubu Štvorlístok je poskytnúť
deťoma mládeži pomoc, zázemiea tak obmedziť negatívne pôsobenie a vplyv „ulice“na
ich život.

Klub Štvorlístok realizuje každý druhý týždeňvo štvrtok aktivity pre deti od 16:00 do
19:00. Na týchto podujatiach pre deti pripravujeme tvorivédielne, súťaže a iné
zábavnéaktivity ako aj hry na rozvoj zručností, vedomostí. Všetkyaktivity pre deti
organizujú naši dobrovoľníci
a animátori, ktorí sa s nadšením a láskou starajú o deti.



Štatutár  a  zakladateľ  OZ  Loďka  nádeje: Tomáš Gargalik
Koordinátor dobrovoľníkov: Ing. Tibor Kočík
Členka  OZ Loďkanádeje: Mgr. Kristína Čumitová

Dobrovoľníci: Ing. Ján Palkov, Ing. Michal Beneš, Mgr. Petra Krajčová, Bc. Jana Dupaľová,
Bibka Vargová, Ing. Radovan Kočík, Timea Nováková, Michaela Ďorková, Lucia Rošková,
Miroslava Bajzuková.

Animátori: Ema Kovalčíková, Simona Dudeková, Bc. Róbert Géza, Juraj Daniel-Szabó,
Daniela Dlugošová, Emma Kolcunová, Kristína Daňová...
Zdravotník: Ján Černák.



Rok 2019 bol pre OZ Loďka nádeje už piatym aktívnym rokom pôsobenia. Počas tohto
roka členovia, dobrovoľníci a animátori spoločne úspešne zorganizovali  24 podujatí v
Klube Štvorlístok, 2  víkendové  pobyty , 3 pobytové tábory a 4 denné tábory, 2
lyžiarske kurzy, 15 škôl v prírode, organizovali sme aj animácie na hoteloch počas
celého roka. Organizovali sme 2 zbierky (vianočnú zbierku  a  zbierku  sladkostí na
Mikuláša). Zbierkami  sme  podporili  3 rodiny a pomohli im pripraviť pekné a štedré
Vianoce.

Okrem toho sme zrealizovali 2 školenia animátorov pre 22  potencionálnych
dobrovoľníkov a animátorov voľného času. Spolu, sa do našich aktivít, ktoré
zrealizovalo OZ Loďka nádeje a Klub Štvorlístok v roku 2019 zapojilo vyše 500 detí.
Ďalších 190 detí sa zúčastnilo našich denných a pobytových táborov.  Asi pre cca 1000
detí sme organizovali animačný program v školách v prírode, na lyžiarskych kurzoch a
realizovali animácie na hoteloch. Počas tohto roka deti získali mnoho nových zážitkov,
priateľstiev, vedomostí a zažili aj veľa skvelej zábavy.



V Klube Štvorlístok, po vianočných prázdninách, sme organizovali Deň otvorených
dverí. Deti sa mohli zapojiť do rôznych stanovíšť napr. spoločenské hry, tvorivé
dielne, PS4 zóna . . . 
Naše OZ spolupracovalo s cestovnou kanceláriou, kde sme zabezpečovali pre
materskú školu na lyžiarskom kurze animačný program. Samozrejme naši
animátori boli aj nápomocný pani učiteľkám, keď potrebovali pomôcť s deťmi.

Organizovali sme víkendový pobyt na Liptove v Liptovskom Trnovci pre deti a
mládež. Na pobyte sme si spravili výlet do Jasnej, kde sme lanovkou išli až na
Chopok. Po zimnej turistike v Jasnej sme výlet zakončili v aquaparku Tatralandia,
kde sme sa v teplej vode poriadne vybláznili. 
V Klube sme organizovali prvý krát aj Detský ples princov a princezien (detský
karneval). Deti boli v kostýmoch princov a princezien, ale samozrejme aj v iných
maskách. Pre deti bol pripravený bohatý program plný hier a súťaži, a nechýbala
ani diskotéka a vyhlásenie najkrajšieho princa a princezny. 
Spolupracovali sme cestovnou kanceláriou, kde sme zabezpečovali animačný
program pre deti základnej školy na lyžiarskom kurze vo Vyšnej Boce. 

Občianske združenie Loďka nádeje organizovalo v roku  2019 nasledujúce  pobyty,
aktivity a podujatia:

Január

Február



Podarilo sa nám získať dotáciu cez grantový program od
Nadácie pre deti Slovenska a poisťovne Kooperativa na projekt
Teenge Time Club.
Cieľom projektu Teenage Time Club je vytvoriť priestor deťom a
teenagerom vo veku od 11 do 16 rokov aby sa mohli stretávať a
spoločne rozvíjať svoj talent a záujmy. Na výber je pestrá škála
aktivít, ktoré si každý návštevník môže slobodne zvoliť. V našom
klube budú mať všetci možnosť získavať nové poznatky a
sociálne zručnosti interaktívnou formou napr. formou
workshopov, praktickými činnosťami, diskusiou s rovesníkmi.
Teenage Time Club poskytne mladým ľuďom priestor pre
zmysluplné využitie voľného času, ale aj oddych a kontakt v
spoločnosti rovesníkov.
Začiatok Teenege Time Club bol v mesiaci marec 2019, koniec
projektu v mesiaci august 2019. V Teenege Time Clube spoločne
s Klubom Štvorlístok začali prvé workshopy pre deti a mládež.
Kde sme s tímom Teenege Time Club a dobrovoľníkmi OZ
naplánovali ďalšie aktivity v Clube, ako aj pre deti, ale aj pre
teenegerov.

Organizovali sme víkendové školenie pre nových animátorov v
Tatranskej Kotline, na ktorom boli vyškolení na animácie pre
školy v prírode, letné tábory a animácie na hoteloch, ktoré
organizuje Loďka nádeje. 
V Klube Štvorlístok a Teenege Time Club sme organizovali rôzne
veľkonočné worshopy, ako pre deti, ale aj pre teenegerov,
tvorivé dielne. 
V rámci projektu sme zakúpili do Clubu stolný futbal, rôzny
materiál potrebný na workshopy. Pre mladé dievčatá sme
nakúpili kozmetiku od líčenia až po laky. Nakúpili sme rôzne
spoločenské hry a sedacie vaky. 

Marec

Apríl 



Teenage Time Club

Školenie animátorov



Tento mesiac oslavujeme dvoje narodeniny. Narodeniny Loďky
nádeje (5) a Klubu Štvorlístok (4).
Organizovali sme aj dve oslavy, prvú pre dobrovoľníkov,
parterov a priateľov Loďky nádeje. Naši dobrovoľníci si pripravili
prezentáciu o činnosti za minulý rok a planoch do budúcna.
Pripravene bolo aj občerstvenie pre všetkých hostí a potom
voľná zábava a diskusie.
Pre deti sme si pripravili veľkolepú narodeninovú party.
Samozrejme nechýbala ani torta. Pripravený bol aj kultúrny
program, ktorý si pripravila tanečná skupina G-mini dance
group. Po skončení vystúpenia bol pripravený animačný
program pre deti, súťaže, tancovanie, maľovanie na tvár a
nechýbalo pre deti ani občerstvenie. 
Posledný májový deň sme v spolupráci OZ Lets Dream
organizovali Deň detí. Prvý plán bol, že bude na veľkom ihrisku,
ale kvôli nepriaznivému počasiu sme boli nútení mať všetok
program vo Výmenníku Važecká. Pre deti bol pripravený aj
kultúrny program, samozrejme nechýbali aj rôzne súťažne
stanovištia, maľovanie na tvár, tombola, občerstvenie.

Od apríla do konca júna organizujeme alebo spolupracujeme na
Školách v prírode, kde zabezpečujeme animačný program pre
deti.
V Teenege Time Clube boli pripravené aj rôzne workshopy a
rôzne hry, kde sme sa lúčili so školským rokom a zakončili to
vodnými hrami.

Máj 

Jún



Narodeniny



Deň detí



Stratený poklad pirátov sa niesol celý týždeň v téme Pirátov a hľadanie pokladu. 

YouTube tábor v Bojniciach bol zameraný na YouTube. Vôbec to nebolo o sedení za
počítačom, ale bolo to akčné a zažili sme veľa športových aktivít a výletov. Tento tábor
navštívili YouTuberi FiFqo,Linduš Styles, Lenakomi, George. Navštívili sme Zoo Bojnice,
kúpalisko Čajka a Vyhliadkovú veža Čajka v oblakoch..

Júl a august
V Klube Štvorlístok máme prázdniny. 
Prímestské denné tábory:

1.
Pre deti sme si pripravili rôzne aktivity vo Výmenníku Važecká, ale aj na Sídlisku Nad
Jazerom Košice. Boli sme aj na zmrzline v meste. Na pláži pri jazere boli pripravené rôzne
dobrodružné hry. 
   2. Malí Výletníci sa niesol celý týždeň v znamení výletov. Boli sme v detskej knižnici , kde si
pre nás pripravili zaujímavý program tvorenia, tancovania a čítaní knižiek. V Tatranskej
Lomnici sme boli V dobrej hračke. Je to budova, kde sú pre deti pripravené rôzne
stanovištia, ktoré musia prejsť. Každé stanovište je urobené z edukačných hračiek. Navštívili
sme aj Zoo Spišská Nová Ves a Košický hrad.
   3. Zvieratkovo bol najmä o zvieratkách. Pre deti sme pripravili rôzne aktivity, ale i výlety do
ZOO Košice a na farme si zajazdili na koníkoch. Navštívili sme aj výstavu
Východoslovenského múzea kde mali práve expozíciu Doby ľadovej.
   4. Veľké dobrodružstvá Indiánov sa niesol celý týždeň v znamení indiánskych hier a
dobrodružstiev. Deti si vyrábali indiánske čelenky a tričká. Jazdili na koňoch, boli v
indiánskom mestečku na Alpinke, kde mali rôzne Indiánske disciplíny. Boli sme aj na
Košickom hrade a vyhliadkovej veži.

Pobytové tábory
1.

  2. Druhý turnus YouTube tábor bol v rekreačnom zariadení Prašník Dúbrava Navštívili sme
Park miniatúr Podolie a kúpeľne mesto Piešťany, mali sme turistku v lese, ale aj veľa aktivít a
rekreačnom zariadení: kúpanie v bazéne, diskotéku, nočnú hru. Do programu sa aktívne
zapojili Youtuberi Annie Camel, George, Linduš Styles , Cristie, Nibuška, Miško. Deťom sa
splnili sny, pretože mali možnosť sa stretnúť so známymi slovenskými YouTubermi a
YouTuberkami. Získali od nich vlastnoručné podpisy, spravili si s nimi fotografie, natočili s
nimi video a zažili s nimi veľa zábavných chvíľ. Každý deň deti natáčali vlastné videá napr.
prank, challenge, sketch, vlog. O videách sa mali možnosť poradiť so skúsenými animátormi
a YouTubermi. Svoje videá prezentovali večer pred ostatnými.

3. Letný pobytový tábor Indiánske leto v Hoteli Javorná Drienica . Na pár dni sme sa stali
indiánmi a žili sme ich život v indiánskych kmeňoch Vlkov a Odvážnych Indiánov v úzkom
kontakte s prírodou. Ako správni indiáni sme jazdili na koňoch, brodili sa blatom a
kamenistým terénom na túre, obliekli sa ako skutoční indiáni aj si vyzdobili originálne
indiánske čelenky a odev. Ako správni Indiáni, čo sme si ulovili, to sme si aj upiekli. Plávali
sme v bazéne a užívali si letné dni ako sa patrí, hrali sme veľa zábavných hier a zbierali
pierka za svoje úspechy. Statočne sme zvládli aj pravú nočnú hru, a na indiánskej opekačke
sme si zaspievali a zatancovali. 



Prímestské tábory



Pobytové tábory



V Klube Štvorlístok sme vítali školský rok, kde sme si pre deti pripravili
rôzne súťažne stanovištia ak ich prešli, získali odmenu. 
Vo výmenníku Važecká sme organizovali školenie pre nových
dobrovoľníkov a animátorov. Školili sme ich k animáciách pre deti.

V Klube Štvorlístok sme mali strašidelné tvorivé dielne, kde sme
pripravovali výzdobu na Halloween party.  
V Klube Štvorlístok sme organizovali Strašidelnú Halloween party, kde deti
prišli rôznych maskách. Pre deti bol pripravený bohatý animačný program
plný tanca a súťaží, tombola a vyhlásenie najlepších masiek.
Organizovali sme aj víkendový Halloweensky pobyt v Tatralandii. V
Tatralandii bol pripravený pre deti halloweensky program. Na druhy deň
sme sa boli kúpať v aquaparku Tatralandia. 

V Klube Štvorlístok boli jesenné tvorivé dielne, hrali sa spoločenské hry, PS
zóna. 

September

Október

November



Halloween party



December
Mikuláš v klube Štvorlístok – pre deti bol pripravený animačný program súťaže,
tombola, maľovanie na tvár, diskotéka a na záver prišiel Mikuláš s pomocníkmi kde
deťom rozdal balíčky.  
V Klube Štvorlístok sme si spravili Vianočne posedenie pri detskom punči, vianočnými
koláčikmi, atmosféru dopĺňala vianočná hudba. 



Chceme poďakovať všetkým priaznivcom OZ Loďka nádeje za ich podporu, animátorom
a dobrovoľníkom za ich ochotu a čas strávený na našich akciách a ich nasadenie pri
práci s deťmi. Bez vás všetkých by sme nemohli zrealizovať toľko úžasných podujatí a
nedokázali vyčariť úsmevy na detských tváričkách a pomôcť rodinám v ich ťažkej
situácii.

Ďakujeme našim sponzorom a podporovateľom za materiálnu a finančnú pomoc.
Finančné prostriedky sme použili na nákup materiálu na tvorivé dielne, odmeny pre
deti(sladkosti, hračky), balóny na vodné hry, materiál na výzdobu podujatí, na vytlačenie
plagátov a propagáciu podujatí pre širokú verejnosť.

Chceme sa poďakovaťaj mestskej časti KošiceNad jazerom za dotáciu, ktorú sme použili
na realizáciu podujatí v Klube Štvorlístok vo Výmenníku Važecká Košice – Nad jazerom.

Chceme sa poďakovať aj mestu Košice za finančnú podporu víkendového výletu pre deti
so sociálne slabších rodín. 

ĎAKUJEME
Tomáš Gargalik,

predseda Občianskeho združenia Loďka nádeje a Dobrovoľníci OZ Loďka nádeje.



Príjmy
Mesto Košice – 300€
Mestská časť Košice – Západ – 100€
Mestská časť Košice - Nad Jazerom - 500€
Nadácia pre deti Slovenska - 1665€
Školy v prírode (účastnícke poplatky)- 6888€
Letné tábory (účastnícke poplatky)- 31254€
Animácie pre deti na hotely (účastnícke poplatky)-  4115€
Sponzorské dary - 455€
Spolu: 45277€

Výdaje
Náklady na komunikáciu - 530€
Materiál - 2465€
Občerstvenie na podujatiach a táboroch- 1542€
*Služby - 2744€
Tovar - 3268€
Ubytovanie pobyty a tábory - 18102€
Cestovne (vlaky a autobusy) - 1052€
Obedy tábory - 996€
Odmena animátorom, vedeniu OZ, youtuberom - 14578€
Spolu: 45277€

*Služby – vstupenky, grafické služby, administratívne poplatky
*Náklady na komunikáciu – Internetové služby, telekomunikačné služby 
*tovar – tovar potrebný do OZ a táborov, odmeny pre deti do tomboly a do súťaží

Príjmy a výdaje 1. Januára 2019 do 31. Decembra 2019
Uzavierka učtovnej knihy bola 31.12.2019

Finančná správa za rok 2019



SPONZORI



Kontaktné údaje 

Názov: OZ Loďka nádeje

Zakladateľ: Tomáš Gargalik

Adresa: Južná trieda 83, 040 01 Košice

IČO: 42328373

DIČ: 212128560

Telefónne číslo: 0944 960 050

E‑mail: lodka.nadeje@gmail.com

IBAN: SK1183300000002100600758, Fio Banka

FB stránka: OZ Loďka nádeje

INSTAGRAM: @lodkanadeje

WEB: www.lodkanadeje.eu

mailto:lodka.nadeje@gmail.com
http://www.lodkanadeje.eu/

