Výročná správa
2020

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 ich rodiny. Pri našej práci spolupracujeme s
mnohými organizáciami ako sú mestá a obce, detské domovy, krízové centrá, nadácie
ale aj školy a iné občianske združenia.
Okrem táborov a iných podujatí pre deti a mládež organizujeme aj dobrovoľnícke
aktivity a školenia pre budúcich potenciálnych dobrovoľníkov alebo animátorov, ktorí
chcú využívať svoj potenciál a voľný čas zmysluplne a pre dobrú vec.
V rámci OZ Loďka nádeje sme založili (v roku 2015) Klub Štvorlístok, ktorý sídli vo
Výmenníku Važecká a funguje už štvrtý rok. Poslaním Klubu Štvorlístok je poskytnúť
deťom a mládeži pomoc, zázemie a tak obmedziť negatívne pôsobenie a vplyv „ulice“
na ich život.
Klub Štvorlístok realizuje každý druhý týždeň vo štvrtok aktivity pre deti od 16:00 do
19:00. Na týchto podujatiach pre deti pripravujeme tvorivé dielne, súťaže a iné zábavné
aktivity ako aj hry na rozvoj zručností, vedomostí. Všetky aktivity 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 Loďka nádeje: Mgr. Kristína Čumitová
Dobrovoľníci: Bc. Jana Dupaľová, Bc. Róbert Géza
Animátori: Ema Kovalčíková, Simona Dudeková, Bc. Róbert Géza, Daniela Dlugošová,
Emma Kolcunová, Jakub Varga, Soňa Kantoráková, Juraj Dekan
Zdravotník: Ján Černák

Rok 2020 bol pre naše Občianske združenie ťažkým rokom. Našu činnosť ovplyvnila
pandémia korona vírusu. Naša činnosť v Klube Štvorlístok bola do konca februára.
Stihli sme iba 4 podujatia. Školy v prírode, ktoré sme organizovali my, sa nám všetky
zrušili. Ale keď sa zlepšila situácia, v júni a na jeseň sme spolupracovali na 3 školách v
prírode. V lete sme organizovali 2 letné tábory, pod hlavičkou Loďka nádeje a 5 letných
táborov , kde sme spolupracovali s cestovnou kanceláriou, ktorá prejavila záujem o
našu tému táborov Youtubecamp, aj o vedenie animácii týchto táborov.
Od marca sme mali všetky aktivity v Klube Štvorlístok, do konca roka pozastavené.
Všetky animácie na hoteloch sme mali zrušené. Školy v prírode, ktoré sme mali
dohodnuté sa zrušili. Denné tábory, ktoré sme plánovali, sme kvôli obmedzeniam
neorganizovali. Bol to smutný rok, keďže sme nemohli organizovať voľno-časové
aktivity pre deti. Veríme, že po skončení pandémie nabehneme do nášho aktívneho
kolotoča a pripravíme pre deti a mládež veľa aktivít.

Prinášame vám aspoň prehľaď aktivít, ktoré sme stihli organizovať v roku 2020:
Január
Turnaj stolnom futbale v Klube Štvorlístok.

Detský karneval v Klube Štvorlístok. Koncom mesiaca sme organizovali detský
karneval pre deti. Pripravený bol bohatý animačný program, tombola, maľovanie
na tvár, súťaže, diskotéka.

Február
Vo februári sme zabezpečovali animačný program pre lyžiarsky
kurz pre základnú školu v Lendaku.
V Klube Štvorlístok sme organizovali Valentinsky turnaj v
stolnom, futbale a v hre Just dance.

Júl a August
YouTube tábor: 1. turnus bol v Bojniciach. 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,, Nibuška, Miško, George. Navštívili sme Zoo
Bojnice, kúpalisko Čajka a Vyhliadkovú vežu Čajka v oblakoch.
2. turnus YouTube tábor bol v rekreačnom zariadení Tesáre
Nové Mlyny pri Topoľčanoch. Kvôli pandémii sme neboli na
zariadení sami, preto sme nemohli absolvovať žiaden výlet, ale
nám to nevadilo. V areáli sa dalo robiť mnoho aktivít ako
kúpanie v bazéne s tobogánom, mali sme veľké multifunkčné
ihrisko, diskotéky, nočnú hru. Do programu sa aktívne zapojili
Youtuberi: Annie Camel, George, Linduš Styles , Cristie, Nibuška,
Miško. Deťom sa splnili sny, pretože mali možnosť stretnúť sa 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 aj vlastné videá napr. prank, challenge, sketch, vlog. O
videách sa mali možnosť poradiť so skúsenými animátormi a
YouTubermi. Svoje videá prezentovali večer pred ostatnými.
Ďalšie Youtube campy, na ktorých sme spolupracovali boli
Horskom Hoteli Bartoška a RZ Bojnice. Pre deti sme pripravili
podobný program ako na našich táborov. Cestovná kancelária
bola spokojná s organizovaním týchto táborov.

RZ Tesáre

RZ Bojnice nad Zámkom

Youtubecampy

Chceme poďakovať všetkým rodičom, ktorí prihlásili svoje deti na naše letné tábory v
tomto ťažkom roku.
Poďakovanie patrí aj cestovným kanceláriám za dôveru, ktorú nám dávate pri
organizovaní škôl v prírode a letných táboroch a pri organizovaní programu a animácii
pre deti a mládež.
Veľké ďakujem patrí 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 aj tých zopár úžasných podujatí a
nedokázali vyčariť úsmevy na detských tváričkách.

ĎAKUJEME
Tomáš Gargalik,
predseda Občianskeho združenia Loďka nádeje a Dobrovoľníci OZ Loďka nádeje.

Finančná správa za rok 2020

Príjmy:
Školy v prírode (účastnícke poplatky): 1222€
Letné tábory (účastnícke poplatky): 27 288€
Animácie pre deti na hotely (účastnícke poplatky): 99€
2% z dane: 78€
Spolu: 28687€
Výdaje
Náklady na komunikáciu: 264€
Materiál: 700€
Občerstvenie na podujatiach a táboroch: 1158€
*Služby : 2162€
Tovar: 2896€
Ubytovanie pobyty a tábory: 13219€
Cestovné (vlaky a autobusy) : 881€
Odmena animátorom, vedeniu OZ, youtuberom: 6742€
Spolu: 28022€
*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 súťaži.
Príjmy a výdaje: od 1. Januára 2020 do 31. Decembra 2020
Uzávierka účtovnej knihy: 31.12.2020

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

@youtubecampke

