sa predpoludním stretávajú napríklad rodičia
s malými deťmi alebo seniori. Popoludní sa
priestory centra zaplnia deťmi. Pod vedením
skúsených učiteliek sa môžu venovať
„dobiehaniu“ školského učiva. Lektori pre ne
pripravujú zábavné, záujmové a vzdelávacie
aktivity, pri ktorých deti zároveň získavajú
sociálne a manuálne zručnosti.
Je dôležité venovať deťom čas. Dobré
je, ak im spolu s časom odovzdávame aj
smerovanie k hodnotám, ktoré ich privedú
k zodpovednému a šťastnému životu.
O tom je realizácia projektu a o to sa
v centre usilujeme.
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ZÁUJMOVÝCH AKTIVÍT
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Schodisko

Obsahovala prístavbu schodišťa na
prvé nadzemné podlažie, výmenu krovu
a strešnej krytiny, vybudovanie podkrovia
využiteľného na aktivity centra záujmových
aktivít a úpravu dvora.
So stavbou sme začali na konci školského

o práce a financie vo výške 35 000 € naviac
oproti projektu. Rozostavaná budova žiadala
rýchle rozhodovanie, a tak sa k sponzorom
projektu pridala obec Veľké Leváre, ktorá
potrebnú čiastku uhradila zo svojho
rozpočtu.
Práce na stavbe boli ukončené v novembri
2009. Získali sme nové miestnosti, v ktorých

Miestnosť
na relaxáciu

Schodisko

nórskeho finančného mechanizmu
a štátneho rozpočtu SR.
Projekt vychádza zo známej skutočnosti,
že široká a kvalitná ponuka záujmových
aktivít deťom a mládeži je jednou
z najlepších foriem prevencie záškoláctva,
kriminality, rôznych druhov závislosti,
sociálneho vylúčenia, hodnotovej
dezorientácie a ďalších foriem sociálnopatologických javov.
Začínali sme v októbri 2008 v starej budove
bývalej evanjelickej školy vo Veľkých
Levároch, v provizórnych priestoroch, ktoré
sa veľmi rýchlo zaplnili deťmi. Bolo jasné,
že na aktivity a množstvo detí potrebujeme
viac priestoru.
Jednou z úloh projektu bola prestavba
budovy a rozšírenie priestorov centra.

Toalety

je názov projektu, ktorý realizujeme vo
Veľkých Levároch vďaka nenávratnému
príspevku finančného mechanizmu EHP
(z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska),

Toalety

roka – v júni 2009. Rozpočet projektu
vyčlenil na prestavbu 105 353 €.
Hneď prvé zásahy do starej budovy
priniesli prekvapenia. Stavba potrebovala
spevniť základy a konštrukcia stropu tiež
vyžadovala špeciálne zásahy, aby uniesla
železobetónovú dosku, na ktorej bude
položené nové podkrovie. Jednalo sa
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