O NÁS
Centrum záujmových aktivít vo Veľkých Levároch zriadila
Obec Veľké Leváre, vďaka nenávratnému finančnému
príspevku z finančného mechanizmu EHP, Nórskeho
finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR. Projekt
pod názvom „Čisté srdce, Záhorácke centrum záujmových
aktivít“ vypracoval v r. 2006 Mgr. Martin Kríž a jeho
cieľom je vytvoriť a ponúknuť podmienky pre zmysluplné
trávenie voľného času pre deti a mládež ohrozenú rôznymi
druhmi závislostí, záškoláctvom a predčasným opustením
vzdelávacieho systému, kriminalitou, sociálnym vylúčením
a hodnotovou dezorientáciou. Centrum reaguje na tieto
potreby rozšírením ponuky
Keďže plánované aktivity
dostupných voľno časových
si vyžadujú aj potrebné
záujmových aktivít. Vychádza
priestory, v rámci
zo známej skutočnosti,
projektu je plánovaná
že široká a kvalitná ponuka
rekonštrukcia budovy.
záujmových aktivít je jednou
Nové priestory na voľno
z najlepších foriem prevencie
časové aktivity vzniknú
drogových závislostí a iných
v podkroví a na dvore pri
sociálno-patologických javov.
budove centra, z ktorého
sa vytvorí detské ihrisko.
Vybudované priestory by
mali okrem plánovaných
projektových aktivít, slúžiť
aj rôznym dobrovoľníckym
občianskym aktivitám
v obci Veľké Leváre.

AKTIVITY

AKTIVITY
Vlastný stôl

Krajina za školou
Bude sa realizovať
v spolupráci so
základnou školou a je
voľným pokračovaním
úspešného projektu
realizovaného v minulých
rokoch s rovnomenným
názvom. Cieľom je, aby
deti využili poznatky
z rôznych predmetov, ako
napr.: vlastiveda, dejepis,
prírodopis, informatika...
a použili ich v tejto aktivite.
Budú získavať informácie
o prostredí, v ktorom žijú
o budovách, pamiatkach,
pamätných miestach,
fotografovať a porovnávať
so starými fotografiami,
zhromažďovať staré
„historky“ a výsledkom by
mala byť publikácia z ich
nazbieranými informáciami.

Táto aktivita je pre tých,
ktorí by si chceli zlepšiť
svoj prospech v škole.
Uskutočňuje sa pod vedením
pedagógov, či študentov
(dobrovoľníkov), ktorí
pomáhajú deťom s úlohami
a učením. Vysvetľujú látku,
ktorej v škole neporozumeli
a tak majú možnosť vyrovnať
sa ostatným spolužiakom.
Nie je to iba o učení, deti
majú možnosť zabaviť sa
pohybovými, dramatickými
a inými tvorivými činnosťami.
K dispozícii je aj počítačová
miestnosť, kde si môžu lepšie
osvojiť prácu s počítačom.

Priestory
Táto aktivita je pre všetkých,
ktorí majú voľný čas
a nevedia čo s ním. Budeme
sa zameriavať najmä na
mládež, ktorá nemá možnosti
„vyžitia sa“ a chceme jej
poskytnúť priestor. Priestor
na stretnutie s kamarátmi
v príjemnejšom prostredí
ako je ulica, či bar. Radi
by sme vytvorili debatný
klub, biblické stretnutia,
filmové večery, poradenskú
pomoc v problémových
situáciách, či možnosť
kultúrneho a športového
vyžitia. Priestory ponúkame aj
dospelým, rodičom, seniorom
a všetkým, ktorí majú čas
a prijmú naše pozvanie napr.
do klubu rodičov.

Levaránek
Podporou tanečného
súboru Levaránek, by sme
chceli dopomôcť k jeho
činnosti. Umožniť deťom
a dobrovoľníkom, ktorí sa
starajú o aktivity súboru
prehĺbiť a obohatiť svoju
činnosť. Vidíme potrebu
uchovávania tradície aj
takouto formou a najmä
je to jedna z mála aktivít,
ktorej sa deti v tejto obci
môžu venovať.
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A KOHO
TU NÁJDETE?
No predsa nás

Zamestnanci
Ing. Mária Biksadská (riaditeľ)
Mgr. Lenka Dzivá Baluchová
(sociálny pracovník- animátor pre mládež)
Marián Plašil (správca budovy)

Zriaďovateľom
je obec Veľké leváre

Tento projekt je spolufinancovaný
z finančného mechanizmu EHP,
nórskeho finančného mechanizmu
a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
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