
 
 
 

 
   

 
 
 

 
 

Strednodobý plán činnosti OZ Priateľ 
 

na roky 2009-2011 
 
 
 
 

ÚVOD 
 

V rokoch 2009 – 2011 chceme v súlade s cieľmi nášho združenia vytvárať optimálne 
podmienky pre harmonický a všestranný rozvoj osobnosti detí a mládeže, možnosti na ich rast  
a sebarealizáciu, vytvárať podmienky na výchovnú prácu s deťmi a mládežou a na zmysluplné 
využívanie voľného času. Naďalej chceme vychovávať samostatných, solidárnych, 
zodpovedných a angažovaných mladých ľudí a pomôcť im naplno rozvinúť potenciál ich 
intelektuálnych, tvorivých a športových zručností prostredníctvom aktivít združenia. 

OZ Priateľ chce v nasledujúcom období rozšíriť svoje centrá a skvalitniť prácu v už 
existujúcich regionálnych centrách – rovesníckych skupinách, zlepšiť spoluprácu                                    
so samosprávami, podporovať participáciu mladých ľudí na živote obcí, spolupracovať s inými 
organizáciami. Aj naďalej budeme veľkú pozornosť venovať mladým lídrom, hlavne 
organizovaním tréningov, školení, kurzov. Osvedčili sa nám pravidlené supervízne stretnutia, 
preto chceme flexibilne reagovať a pri zostavovaní vzdelávacích aktivít vychádzať z aktuálnych 
potrieb organizácie.  

Keďže sme otvorení všetkým mladým, chceme vzdelávať našich členov, aby oslovovanie 
a zachytenie ďalších bolo efektívne a na prospech všetkých. 

Na našich väčších  podujatiach – stretnutiach, táboroch chceme oslovovať ďalších 
mladých, dať im možnosť zažiť atmosféru priateľstva, prijatia, spoločenstva, možnosť realizácie 
v umeleckej i športovej oblasti. 

 
 
 
 
V rokoch 2009 – 2011 sa chceme zamerať na tieto oblasti: 
 
1. Systematická činnosť základných kolektívov 
2. Vzdelávanie 
3. Otvorené aktivity pre verejnosť 
4. Pravidelné krátkodobé aktivity 
5. Dobrovoľníctvo  
6. Spolupráca 
7. Propagačná činnosť  
8. Potravinová banka Slovenska 
9. Komunitné centrum Vyšný Klátov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
1. SYSTEMATICKÁ ČINNOSŤ ZÁKLADNÝCH KOLEKTÍVOV 
 
Pravidelná činnosť OZ Priateľ prebieha v súčasnosti v 15 regionálnych centrách, 

rovesníckych skupinách. V budúcich rokoch chceme rozšíriť počet našich centier. Cieľom je, 
aby mladí v mieste svojho bydliska mali možnosť tráviť voľný čas bez alkoholu, cigariet, drog, 
aby sa mohli realizovať tam, kde žijú, aby boli aktívni v obci a stali sa z nich zodpovední, 
angažovaní ľudia, tvoriaci zdravú spoločnosť. Chceme im pomôcť orientovať sa v živote, hľadať 
odpovede na otázky, ktoré musia riešiť a nenechávať ich odkázaných samých na seba. 
Dôležitým aspektom našich systematických stretnutí je možnosť podeliť sa o skúsenosti, 
zážitky so svojimi rovesníkmi, ktorí prežili niečo podobné a snažia sa pomôcť.   

V rokoch 2009 – 2011 chceme pokračovať v systematických aktivitách – pravidelných 
stretnutiach – starší (18-30r.) raz mesačne, mladší (14-18r.) dva razy do mesiaca.  

 
 
 
 
2. VZDELÁVANIE 
 
2.1. Koordinátori regionálnych centier 
V nasledujúcich rokoch by sme chceli pokračovať vo vzdelávaní mládežníckych lídrov aj 

na pravidelných supervíznych stretnutiach - 4 za rok, kde si  môžu vymieňať skúsenosti, 
nápady, tvoria spoločenstvo, dostávajú podnety na fungovanie svojich centier. Tieto stretnutia 
chceme obohatiť o vedomosti zo psychológie, pedagogiky, ponúknuť im metodické 
usmernenie, rozšíriť ich obzor v možnostiach spolupráce s inými mimovládnymi organizáciami 
a samosprávou.  

V minulom roku sa nám osvedčilo použiť výsledky supervíznych stretnutí                                  
pri zostavovaní cyklu vzdelávania. Chceme samostatnými vzdelávacími aktivitami prípadne aj 
takto flexibilne reagovať na potreby lídrov. 

Každý rok chceme ponúknuť možnosť zúčastniť sa niektorého z kurzov organizovaných 
inými MVO i našou partnerskou organizáciou na  Slovensku, prípadne v Čechách alebo 
Taliansku. 

 
2.2. Členovia, dobrovoľníci 
Po pozitívnych skúsenostiach s jazykovými kurzmi Rady Európy v roku 2007 budeme aj 

naďalej podporovať účasť našich členov na vzdelávacích podujatiach organizovaných EÚ,               
aj inými mládežníckymi mimovládnymi organizáciami na Slovensku. 

Počas roka aj v lete ponúkneme možnosť absolvovať kurzy a školenia iných MVO,                       
aj našej partnerskej organizácie. 

 
2.3. Záujmové aktivity 
Tvorivé dielne - trikrát do roka plánujeme zorganizovať tvorivé dielne pre našich členov 

aj sympatizantov s využitím rozličných techník - obrúsky, maľovanie na sklo, maľovanie na 
textil, batikovanie, s následným možným benefičným predajom na našich aktivitách. 
V septembri 2008 sme získali do prenájmu priestory v Košiciach, kde budeme môcť tieto 
stretnutia realizovať. 

Hudba - v nasledujúcich rokoch sa budeme jedenkrát mesačne venovať hudobným 
talentom – spev, hudba. Cieľom ich formácie je vytvoriť hudobnú službu, ktorá sa bude dať 
využiť na aktivitách združenia. 
 Propagačná činnosť - Svoje aktivity už teraz propagujeme vidoeprezentáciami z vlastnej 
výroby. Budeme aj v nasledujúcich rokoch pokračovať v pravidelnom vzdelávaní vlastných 
 
 



 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
kameramanov, fotografov, strihačov záznamov, aby sa propagácia združenia 
profesionalizovala – budú sa stretávať raz za švrťrok. Máme rozvinutú veľmi dobrú spoluprácu 
s profesionálnym video štúdiom, ktoré je nám ochotné pomôcť v tejto aktivite. 
 
 
 

 
3. OTVORENÉ AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ 
 
3.1 Pravidelné stretnutia   
Od septembra 2008 počnúc organizujeme v Košiciach pravidelné stretnutia pre 

verejnosť. Vychádzame k študentom VŠ a v ich prostredí raz mesačne robíme stretnutie  - 
koncert, príhovor, pozvanie na naše ďalšie aktivity aj do rovesníckej skupiny. Cieľom týchto 
stretnutí je osloviť mladého človeka a povzbudiť ho k aktívnemu životu, ponúknuť študentom                 
i mladým Košičanom možnosť nájsť si priateľov a tak sa ľahšie adaptovať v novom prostredí. 
Táto skupina mladých ľudí je pre nás veľkou výzvou, preto plánujeme v týchto stretnutiach 
pokračovať dlhodobo. 

 
3.2. Víkendové stretnutia 
V rokoch 2009 – 2011 pre našich členov i sympatizantov zorganizujeme 3 víkendové 

stretnutia ročne, kde budú mať možnosť zažiť spoločenstvo, radosť, nadviazať nové priateľstvá. 
Zároveň chceme na týchto stretnutiach ponúknuť mladým nové podnety do života, pokúsiť sa 
s nimi nájsť ich miesto vo svete s využitím ich talentov v  zodpovednosti k sebe aj druhým... 

 
3.3. Veľké jednodňové stretnutia pre verejnosť 
Tradíciou sa už stali dve jednodňové stretnutia –v januári a pred koncom školského 

roka - v máji alebo júni. Sú to stretnutia určené všetkým mladým, chceme pokračovať                         
v netradičnom pozývaní na ne – oslovovať mladých na ulici. Na týchto stretnutiach sa osvedčili 
speakeri zo zahraničia (Taliansko), v budúcnosti chceme osloviť aj českých partnerov.  

 
3.4. Tábory 
Aj v nasledujúcom období chceme organizovať 4 turnusy prázdninových pobytov ročne, 

vek. kategórie – 8-10r., 11-13r., 14-17r., 18-30r. – sa nám už osvedčili. Zapojíme nových 
dobrovoľníkov. 

V ďalších rokoch chceme osloviť našich partnerov z ČR, Talianska, Poľska, Nemecka                  
a zorganizovať alebo sa podieľať na organizácii medzinárodných táborov. 
 
 3.5. Mobilná nízkoprahová jednotka 
 V roku 2008 sme spustili projekt týždňových mobilných nízkoprahových jednotiek, 
ktorý sa nám v Košiciach osvedčil a chceme v ňom pokračovať aj v rokoch 2009 - 2011. 
V letnom období počas jedného týždňa stál na košickom sídlisku stan, kde naši terénni sociálni 
pracovníci boli 24 hod. denne k dispozícii mladým ľuďom, ponúkali im kultúrne, športové                       
i vzdelávacie aktivity, ako napr. tvorivé dielne, koncerty, filmy, jazykové kurzy, sociálne 
poradenstvo. Projekt bol kladne prijatý aj zo strany samosprávy, v budúcnosti ho plánujeme 
zopakovať a prípadne rozšíriť aj na ďalšie košické sídliská.   

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
4. PRAVIDELNÉ KRÁTKODOBÉ AKTIVITY 
 
4.1. Ples priateľov  
Vo februári 2009 aj v ďalších rokoch  usporiadame v spolupráci s našou partnerskou 

organizáciou ples,  na ktorom sa  už tradične zúčastňujú členovia, sympatizanti, 
podporovatelia, priatelia združenia. V tejto aktivite chceme pokračovať aj v nasledujúcich 
rokoch. 

 
4.3. Vianočný deň 
Jeden z adventných víkendových dní je pred Vianocami každoročne venovaný 

spoločenstvu. Organizujeme ho v Košiciach, zúčastniť sa ho môžu členovia i sympatizanti                    
bez obmedzenia veku. S malými inováciami chceme v tejto tradícii pokračovať i v budúcnosti. 
 
 

 
 
5. DOBROVOĽNÍCTVO 
 

 OZ Priateľ pracuje s mladými ľuďmi hlavne na báze dobrovoľníctva. Pri rozmáhaní sa 
nášho združenia vidíme potrebu vybudovať tím mladých zapálených ľudí, ktorí sa aktívne 
zapoja do organizácie i zabezpečenia našich aktivít, a to hlavne v centre OZ, v Košiciach.                         
V roku 2009 bude našou prioritou práve toto. V nasledujúcich rokoch sa chceme zamerať ešte 
viac na vzdelávanie dobrovoľníkov prostredníctvom kurzov, školení, seminárov organizovaných 
nami, partnerskou organizáciou, aj inými MVO. 

Chceme sa zapojiť do programov pre dobrovoľníkov, ako napr. Európska dobrovoľnícka 
služba, vysielať našich a prijímať dobrovoľníkov z iných krajín. 
 
 
  

 
6. SPOLUPRÁCA 

  
6.1. Iné organizácie 

 Sme mladé združenie, ktoré vidí potrebu spolupráce s organizáciami, ktoré sa práci                               
s mládežou venujú už dlhšiu dobu.  

 Budeme sa aj v budúcnosti aktívne zúčastňovať stretnutí, seminárov, školení 
organizovaných inými mimovládnymi organizáciami a aj tak nadväzovať nové kontakty. 

 Chceme zlepšiť spoluprácu s mládežníckymi organizáciami v rámci regiónu aj mesta 
Košice a rozvinúť i prípadné spoločné projekty.   

 
6.2. Samosprávy 
Od vzniku združenia (r. 2005) sa spolupráca so samosprávami rozbieha veľmi pomaly, 

väčší pokrok sme zaznamenali za posledný rok.  
Chceme zlepšiť spoluprácu na viacerých úrovniach:  
a) v rámci sídla OZ v Košiciach a KSK 
b) v rámci regionálnych centier – povzbudzovať členov, aby boli aktívnymi občanmi, 

spolupracovali s mestskými i miestnymi samosprávami, informovali ich o svojich aktivitách. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
6.3. Medzinárodné vzťahy 
Chceme nadviazať spoluprácu s mládežníckymi organizáciami v zahraničí. 
V nasledujúcich rokoch sa chceme podieľať na medzinárodných výmenách alebo 

táboroch, ktoré by sme organizovali v spolupráci so zahraničnými partnermi. 
 
 
 
 
7. PROPAGAČNÁ ČINNOSŤ 
 
7.1. Web 
Chceme skvalitniť našu webovú stránku. V tejto oblasti máme zatiaľ rezervy. Chceme 

dať väčšiu prioritu tejto forme komunikácie, ponúknuť anglickú verziu stránky, vlastné fórum, 
v spolupráci s odborníkmi ponúknuť i priestor na poradenstvo. 

 
7.2. Vydavateľská činnosť 
V roku 2009 sa chceme začať venovať mladým talentom, od roku 2010 chceme vydávať 

vlastný časopis, ktorý by mal informačný charakter, mohli by sa tu realizovať aj prípadné 
literárne talenty.  

 
7.3. Videoprezentácie 

  Sú súčasťou propagácie, preto chceme investovať do vzdelávania mladých, aby tieto 
materiály boli tak ako doteraz produkované nimi samými. Z väčších stretnutí, táborov budú 
každoročne pripravené aspoň tri CD nosiče, ktoré budú k dispozícii ako propagačný materiál 
OZ. 
  
 7.4. Ďalšie propagačné materiály 
 Keďže sa ako združenie len rozbiehame, uvedomujeme si svoje rezervy v tejto oblasti – 
chýbajú nám tlačené propagačné materiály – letáky, brožúry, bulletiny, chceli by sme                           
v budúcnosti investovať aj do tričiek, pier, šnúrok na mobilný telefón,... 
  
 7.5. Informačné aktivity 
 V roku 2009 zorganizujeme 4 kampane – worshipové koncerty v našich väčších 
centrách – Košice, Kračúnovce, Sečovská Polianka, Široké. V ďalších rokoch plánujeme 
navštevovať ďalšie centrá, kde pôsobí naše OZ.   
 Mimo toho na všetky väčšie nami organizované aktivity robíme mediálnu kampaň – 
máme v tom rezervy, v komunikácii s masmédiami sa chceme v budúcnosti zlepšiť. 
 
 
 
 
 8. POTRAVINOVÁ BANKA SLOVENSKA 
 
 OZ Priateľ je zakladajúcim členom Potravinovej banky Slovenska. Potravinová banka                 
na Slovensku bola začlenená medzi ostatné organizácie v Európe s rovnakým cieľom, dôležité 
bolo stretnutie našich zástupcov v Litve na celoeurópskom fóre. Na Slovensku sa v súčasnosti   
tvorí organizačná štruktúra - spočíva v regionálnych centrách (západ, stred, východ 
Slovenska).                          

Minulý rok bol otvorený prvý sklad potravín PBS v Košiciach. Vďaka tomuto projektu 
budeme vedieť v budúcnosti osloviť nielen konkrétnych mladých ľudí, ale aj ďalšie 
mladežnícke organizácie a podporiť projekty pomoci sociálne slabších vrstiev spoločnosti a 

 
 



 
 
 

 
   

 
 
 
 
  

marginalizovaných skupín potravinovou pomocou. Pomôžeme tým tvoriť v spoločnosti 
atmosféru solidarity a dávania. 

OZ Priateľ sa aktívne zúčastňuje aktivít a stretnutí PBS a plánuje sa tomu venovať aj                
v nasledujúcich rokoch. 

 
 
 
 
 9. KOMUNITNÉ CENTRUM VYŠNÝ KLÁTOV 
 
 V roku 2006 sme dostali darom stavbu pred dokončením. Všetky aktivity realizujeme                                          
v prenajatých priestoroch, po dokončení v ňom budeme môcť organizovať väčšinu našich 
aktivít - víkendové stretnutia, kurzy, semináre, školenia. Stavba napreduje vďaka štedrým 
sponzorom. V rokoch 2009 – 2011 centrum plánujeme dokončiť a mať tak k dispozícii vlastné 
priestory, príp. školiace stredisko. 
 
 
 
 
 ZÁVER 
 
 Činnosť nášho združenia začala jednorázovými aktivitami v roku 2005. Potreby mladých 
ľudí a ich hlad po prijatí, priateľstve a spoločenstve nás viedli k rozvinutiu systematickej 
činnosti.  
 Uvedomujeme si, že naše plány sú dosť odvážne. Chceme však napredovať a vychádzať 
v ústrety potrebám a požiadavkám mladých, s ktorými prichádzame do kontaktu a napĺňať tak 
ciele, ktoré sme si určili. 
 Veríme, že naše plány budú premenené na realitu. 
 
 
 
 
 
 
 

Predsedníctvo OZ Priateľ na svojom mimoriadnom zasadnutí, konanom 
dňa 16.8.2008 v Košiciach, schválilo Strednodobý plán činnosti  OZ Priateľ                 
na roky 2009 – 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Košice 16.8.2008                                                                 Michal Irsák 
                                                                                        predseda OZ Priateľ 


