čas
dátum organizácia
3.6.

3.-9.6.

Sociálna šanca,
Dobrovoľníci CVČ

názov akcie

miesto

Maľovanie plotu

za železničným
Depom

Fórum detí a mládeže Stretnutia org. tímu

CVČ Spektrum a
mesto

dobrovoľníci

23

5

zhodnotenie aktivity

aktivity

spolu
odpracovné

5

115

vytrhali burinu okolo plotu, vyčistili ho a namaľovali podkladovou farbou pre ZUŠ Stančeka,
ktorá tam namaľuje vlak

60

Každý deň okrem nedele sa stretával organizačný tím cca 2 hod. denne a vyhodnocoval
aktivity, spravoval facebook stránku, komunikoval s koordinátormi, spracovával návratky,
hodnotiace správy, fotodokumentáciu, komunikoval s médiami, rozvážal materiál, pomôcky,
nápoje a riešil aktuálne problémy. Návštevy uskutočňovaných aktivít.

224

Dobrovoľníci pripravili pre 20 detí z detských domovov z Trenčianskeho kraja víkendový
vzdelávací pobyt v okolí Brezna. Program bol zameraný na rozvoj osobnostných vlastností
detí, prípravy na život mimo detského domova. Zúčastnili sa workshopov orientovaných na
spoločnú komunikáciu, úctu k opačnému pohlaviu. Vzdelávaci pobyt hodnotíme veľmi dobre,
keďže okrem spoločnej zábavy deti pokročili vo svojom raste a dozvedeli sa viac o sebe a
svojom okolí.

12

2.-4.6.

SPDDD Úsmev ako
dar Pd

Domováci
domovákom

Hronec

7.-9.6.

Piaristická spojená
škola

Hmotná zbierka pre
finančne
znevýhodnené
rodiny

Piaristická spojená
škola

15

3

45

Žiaci školy počas troch dní vyzbierali rôzne hračky a cca 40 kníh. Knihy a hračky sme
prekontrolovali, ak bolo potrebné opravili. V týždni od 12 do 16.6. budú vyzbierané veci
odnesené Charite sv. Vincenta, ktorá sa postará, aby boli rozdelené rodinám, ktoré to
potrebujú.

5.,7., a
9.6.

Piaristická spojená
škola

Prehliadka kostola
Najsvätejšej Trojice

kostol Najsvätejšej
Trojice

60

6

360

Sme veľmi radi, že sme mohli ľuďom ukázať časť histórie mesta Pd. Spätné reakcie boli veľmi
dobré.

5.-8.6.

ZŠ Energetikov

Upravujeme a
skrášľujeme átrium

ZŠ Energetikov
átrium

100

10

100

Žiaci očas troch dní pomáhali pri úprave a skrášľovaní átria, vytvárali chodníky- kopali a
navážali štrk, vyrovnávali terén, brúsili a natierali lavičky a altánok, upratovali ihrisko v átriu.

GVBN

Upratovanie areálu
školy

GVBN

33

3,5

66

zasadili 10 stromčekov, upratali školský dvor a areál školy

SPDDD Úsmev ako
dar Pd

Výtvarné kúzlenie s
Ráchel

Úsmev kancelária,
T. Vansovej 43

6

Pravidelný výtvarný krúžok s Rachel je pripravený pre deti zo znevýhodneného prostredia. Na
každom stretnutí sa deti oboznamujú s inou výtvarnou technikou. Tento pondelok spoločne
vyrábali ťažítka, ktoré potom venujú ako darčeky. Popri aktivitách si pripravili aj malé
občerstvenie. Deťom sa aktivity páčili, takže akciu hodnotíme pozitívne.

Spokojnosť- centrum
sociálnych služieb,
n.o

Komunitné
Maľovanie exteriéru
centrum, Ciglianska
Komunitného centra
cesta

18

Dobrovoľníci pred dvoma dňami pripravili a vyfarbili stenu na bielo. Deti v deň aktivity stenu
farebne vyfarbili aj spolu s dobrovoľníkmi, ktorí im pomohli stenu ukončiť a dotvoriť. Išlo o
skrášlenie prostredia pre klientov. Obyvatelia sídliska sa tak môžu cítiť príjemne vo svojom
okolí, kde žijú. Akcia sa vydarila.

44

Počas stretnutia sme spracovali podklady z Fóra detí a mládeže. Rozprávali sme sa o spôsobe
fungovania výboru fóra a nadviazaní užšej spolupráce SŠ a ZŠ. Dohodli sme sa na spôsobe
spoluprácu ŽŠR SŠ. Vytvorili sme návrh akčného plánu fóra na šk. r. 2017/2018. Dohodli sme
časový harmonogram plánu činnosti výboru fóra v letných mesiacoch a v septembri. Vytvorili
sme v rámci Fóra detí a mládeže mesta Prievidza Diskusné fórum stredoškolákov, ktoré začne
svoju činnosť od septembra. Bude sa stretávať raz mesačne. Čas stretnutia sme venovali
príprave piatkového podujatia "Mladí pre Prievidzu". Rozdelili sme si úlohy, dohodli odvoz
materiálu, priebeh florbalového turnaja, súťaže pre deti a kultúrny program.

5.6.

6.6.

Stretnutie Výboru
fóra detí a mládeže
Fórum detí a mládeže
mesta Prievidzamesta Prievidza
akčný plán na r.
2017/2018

CVČ Spektrum
Prievidza

7

2

6

11

32

3

3

4

SOŠ T. Vansovej
SČK územný spolok
Prievidza
ZŠ Mariánska ulica

6.6.

Čistenie Mestského
parku
"Dobrovoľnícka
kvapka krvi"

Mestský perk Pd

20

2

40

Vyčistili sme časť parku od cesty na letisko po rieku. Vyzbierali sme Pet flaše, ohorky od
cigariet a iný neporiadok. Zapojili sa do toho všetci prítomní.

CVČ Spektrum
Prievidza

14

3

22

Krv darovalo 10 darcov, z toho 4 darovali krv po prvý krát.

Stretnutie s
dôchodcami

Domov dôchodcov
Zapotôčky- nový

6

1,5

9

Aktivitu hodnotíme veľmi pozitívne. Myslíme si, že splnila svoj účel. Spríjemnili sme
dôchodcom popoludnie rozhovormi, čítaním a prechádzkou.

20

Vstupná brána školy je nenápadná hlboko v uličke a bola namaľovaná šedou farbou. Aby sa
brána stala viditeľnejšou, namaľovali ju žiaci žltou, zelenou, červenou a modrou farbou v
tvare Patchworku. Nestihli dokončiť maľovanie, pretože farba zle kryla a potrebuje vyzrieť,
aby sa mohol urobiť ešte jeden, prípadne dva nátery. Musíme si dokúpiť ešte aj iné odtiene
farby, aby sa namaľovali kontúry, čiže hranice medzi jednotlivými farbami.
20 žiakov upravovalo doskočisko - vytrhali burinu nielen priamo v doskočisku, ale aj v dráhe
na rozbeh, ktorá bola celá zarastená burinou. 40 žiakov s pomocou motýk a hrablí sa
pokúšalo odburiniť okolie pažnice, ktorá oddeľuje futbalové ihrisko a bežeckú dráhu. Keďže
sa jedná o veľký priestor, nestihlo sa vyčistiť celú hranicu na oddelenie oboch športovísk.
Zostala ešte jedna polovica, ktorú s pomocou žiakov vyčistíme do konca školského roku.

ZŠ Malonecpalská
ulica

Maľovanie vstupnej
brány

ZŠ Malonecpalská
ulica

Úprava školského
areálu - úprava
bežeckej dráhy a
úprava doskočiska
na skok do diaľky

ZŠ Malonecpalská
ulica- areál

60

1,5

90

ZŠ Ul. P. Dobšinského

Úprava átria

ZŠ Ul. P.
Dobšinského

27

1,5

40,5

Presvetlili sme priestor átria školy prerezaním a prestrihaním tují. Vyčistili sme ho.Deťom
prišli poôcť aj ich rodičia.

SSOŠ CA&TS areál a
jej okolie

7

1

7

Študenti a členovia žiackej školskej rady, vyčistili okolie pamätníka na ul. Sama Chalupku
a plochu pred samotnou školou, od rôznych obalov, papierov, špakov a dokonca aj od
puklice. Okolie pamätníka sme tiež upravili a pozametali.

Mariansky vŕšok,
výhľadňa

7

2

14

Podarilo sa nám odstrániť staré nalepené informačné tabule a snažili sme sa vyčistiť stojany
od zbytkov lepiacej pásky. Niekde sa to nepodarilo.

Súkromná stredná
Čistenie a
odborná škola CA&TS upratovanie

ZŠ Malonecpalská
ulica- brána

10

2

SOŠ T. Vansovej

Odstránenie
poškodených info
tabulí a príprava na
namontovanie
nových

Obchodná akadémia

Stretnutie so
seniormi, úprava
areálu

Klub dôchodcov
Staré sídlisko

11

2

22

Naším cieľom bolo pomoct, prípadne zlepšiť deň starým ľudom. Porozprávali sme sa s nimi a
popýtali sme sa ich s čím by im bolo treba pomoct. Predsedkyňa klubu dochodcov nam
ukazala co by sme mohli spraviť a tak sme im vyčistili prístupový chodnik do ich klubu.
Dochodcovia boli velmi spokojní a naša pomoc sa im velmi pacila, chcu aby sme za nimi ešte
niekedy prišli. Dohodli sme sa že im ešte prideme pomoct v tomto skolskom roku.

ZŠ Energetikov

Presádzanie kvetov

ZŠ Energetikov

5

3

15

Do týždňa dobrovoľníctva sa zapojili aj p. vychovávateľky, ktoré vo svojom voľnom čase
popresádzali kvety, ktoré po celý rok skrášľujú chodby školy.

ZŠ Energetikov

Upratovanie areálu
a okolia školy

ZŠ Energetikov areál

35

2

70

35 žiakov školy upratovali areál. Vyzametali chodníky, vyzbierali smeti a odstránili
neporiadok.

Obchodná akadémia

Maľovanie čiar na
ihrisku

sídlisko Zapotôčky

5

2

10

Dnes sme maľovali ihrisko na Zapotôčkoch. Podarilo sa nám vymaľovat jedno ihrisko. Troch
farby, čo nám zvýšilo, chceme použiť na obtiahnutie čiar jedného ihriska na Starom sídlisku.

Žiacka školská rada ZŠ, Ulica P.J.Šafárika

Úprava skalky v
areáli školy

areál ZŠ, Ulica
P.J.Šafárika

38

1,5

57

Podarilo sa odburiniť skalku, okopať záhony a skalku, pohrabať okolie záhonov a skalky.
Zredukovali sme premnožené rastliny, zostrihali a spravili sme kultiváciu pôdy.

SOŠ T. Vansovej

Upratovanie areálu
školy

SOŠ T. Vansovej

46

3

46

Počas tejto brigády sme prostredníctvom pedagógov a študentov našej školy upratali areál
školy a natreli sme zábradlie za školou. Zveľadili sme tak priestor v okolí všetkých budov našej
školy

7.6.

8.6.

Fórum detí a mládeže
mesta Prievidza a
CVČ Spektrum
Prievidza

"Mladí pre
Prievidzu" zábavnošportové
popoludnie

Námestie slobody

150

8

250

Od 9:00 sme začali prípravu. Odvoz materiálov, stavba florbalového ihriska, dovoz materiálu,
výzdoba javiska, príprava stanovísk a sedenia pre divákov. Od 12:30 stavba aparatúry a
zvukové skúšky kapely a spevákov. Od 14:00 do 16:15 podujatie počas ktorého deti, rodičia a
diváci súťažili v rôznych zábavno-športových aktivitách, v tvorivých dielňach si vymaľovali
tričko alebo maľovanku a získali za to sladkú odmenu. Súčastne prebiehal florbalový turnaj a
kultúrny program na javisku. Turnaja sa zúčastnilo 5 tímov. V programe vystúpili tanečné
skupiny: Xoana, Fantastik Elko, Diamonds a Baletná škola Dáriusa Štrbu. Tanečná skupina
Mafia pripravila pre divákov tanečnú školu, počas ktorej si mohli zatancovať a naučiť sa nové
kroky. V programe vy stúpili aj speváčky z GVBN Alexandra Gaherová a z Piaristickej spojenej
školy Ester Plánková.Dobrovoľných účinkujúcich doplnila mladá prievidzská kapela On the
roadside a finalistka Talentu Sima Gažíková. Podujatia sa zúčastnili aj deti so školských družín
ZŠ mesta. Na úvod prišli za mesto poslanec Branislav Bucák a za Brose Luboslava Müllerová,
ktorí slávnostne otvorili podujatie a poďakovali všetkým, ktorí sa zapojili do týždňa
dobrovoľníctva. Na podujatie prišli aj zástupcovia médií, regionálnej televízie a TASR.
Odhadovaný počet návštevníkov (deti a verejnosť) 350 a 150 dobrovoľníkov, ktorí podujatie
pripravili organizačne alebo vystúpili zadarmo v programe. Po skončení dobrovoľníci
rozmontovali ihrisko, upratali námestie a odviezli mantinely a materiál.

V piatok 9.9.2017 sa na dvore OA Prievidza stretli 45 dobrovoľníci, aby podporili svoju školu a
zároveň sa zapojili do celoslovenského Dňa dobrovoľníkov. Od 13:30 -17:00. Na pomoc nám
prišli pracovníci a naši priatelia zo Slovenských elektrární, závod Zemianske Kostoľany, ktorí
nám prišli pomôcť hlavne s ťažkými fyzickými prácami - spolu s mužskými členmi zboru
opiľovali prevísajúce konáre stromov. My ostatní sme sa venovali natieraniu plota,
presádzaniu kvetín a ošetreniu trávnikov v areáli školy. Roboty bolo dosť, ale i ochotných rúk,
a tak sme všetky práce splnili v plánovanom časovom limite. Dobrú náladu umocnil skvelý
guláš od nášho sponzora, more jahôd, skvelý melón, ale predovšetkým výborná atmosféra
plná smiechu.

9.6.

Obchodná akadémia

Deň dobrovoľníctva
v Obchodnej
akadémii

Obchodná
akadémia

45

3,5

157,5

SOŠ Obchodu a
služieb

Upratovanie areálu
školy

SOŠ Obchodu a
služieb, J. Kalinčiaka

15

1

15

763

122

1923

SPOLU

Upratali sme okolie a areál školy- vyzbierali sme smeti, cigaretové ohorky a pozametali
chodníky.

