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Slovo na úvod

Milí priatelia,

dovoľte, aby som vám predstavil aktivity Občianskeho združenia 
Priateľ uskutočnené v roku 2006.
 Predtým by som však chcel vyjadriť svoju radosť z toho, 
ako sa združenie v spomínanom roku prezentovalo a tvorilo hod-
noty, ktoré, verím, zostanú v mladých ľuďoch zapísané ešte dlho.
 Je pravda, že medzi inými združeniami sme ešte malé dieťa, 
ale s istotou môžem povedať, že rastieme rýchlo. Potvrdil to najmä 
rok 2006, v ktorom sme rozbehli množstvo aktivít s mladými a 
následne sme mali možnosť vidieť prvé plody tejto práce. A práve 

to nám dáva silu do ďalšej práce – keď vidíme mladých, ako sú zasiahnutí a ako odpovedajú 
na našu ponuku.
 Kľúčové bolo pre nás rozhodnutie vykročiť za mladými tam, kde sa oni stretávajú. 
Nečakať, že niekto príde k nám, ale vyjsť a tak získať kontakt. Na základe tohto kroku sme 
sa začali venovať mladým v centrách. Oslovili sme mladých z rôznych dedín na východnom 
Slovensku a začali sme sa im venovať priamo v ich mieste bydliska. Takto vzniklo 16 centier, 
kde sa dnes mladí pravidelne stretávajú, aby sa spolu zdieľali, tvorili, organizovali...
 Zaujímavú skúsenosť sme mali takisto s koncertom Tak to zakrič!, ktorý sme pri-
pravili pre mladých na Hlavnej ulici v Košiciach. Dobrá hudba, svedectvá mladých, tanečná 
skupina a slovo o nádeji, ktorú každý mladý isto potrebuje. No a samozrejme už tradičné 
stretnutie s názvom Hosanna, na ktorom máme každý rok možnosť vidieť asi 200 mladých, 
ktorí sú nadšení a zapálení do tvorby nových vzťahov a priateľstiev. Úžasná skúsenosť!

To všetko je možné tvoriť a organizovať len vďaka pomoci našich dobrovoľníkov, sponzorov 
a priateľov, ktorí nás podporujú. Vám patrí naša vďaka!

                                                                                                         

        Michal Irsák
                                                                                                   predseda OZ Priateľ

Finančná správa

Ďakujeme všetkým priateľom, ktorí nám pomohli pri zakladaní združenia, pri rozbiehaní 
našich aktivít, tým, ktorí nám ukázali smer, ktorým sa treba vybrať, všetkým sponzorom, 
darcom, za poskytnutie priestorov, hudobnej techniky, vybavenie kancelárie, za finančnú
pomoc.
Osobitne chceme podakovať Koinonii Ján Krstiteľ, RMS, firme GB video, firme Acase,
firme VSH a.s., Hardy Studiu a firme Casovia Invest.
 

Číslo účtu Náklady    Činnosť (Hlavná nezdaňovaná)
501  Spotreba materiálu  13 855,00
502  Spotreba energie   39 141,50
511  Opravy a údržba   4 618,00
512  Cestovné   414,00
518  Ostatné služby   613 564,90
521  Mzdové náklady   94 427,00
524  Zákonné soc. poistenie  34 762,00
527  Zákonné soc. náklady  948,00
532  Daň z nehnuteľností  4 802,00
538  Ostatné dane a poplatky  2 500,00
546  Dary    46 500,00
644  Úroky    34,97
646  Prijaté dary   6 639 183,00
663  Prijaté príspevky od fyz. osôb 120 483,00
664  Prijaté členské príspevky  28 650,00  

Poďakovanie
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Podieľali sme sa na

• okrúhlych stoloch RMS
• Fokusových stretnutiach k Návrhu koncepcie mládežníckej politiky v Košickom 
samosprávnom kraji
• Worship festivale v Prešove 3.12.2006 v Mestskej hale – prvýkrát sme sa zúčastnli 
takéhoto festivalu, kde hrala aj naša kapela Jordán

• 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
tvorí organizačná štruktúra - spočíva v regionálnych centrách (západ, stred, východ 
Slovenska). Na východe prebiehajú rokovania o skladových priestoroch v Košiciach a
Krompachoch. PBS dostala sponzorský dar 30.000 USD od dobročinnej organizácie                    
v USA, ktorá sleduje program potravinovej pomoci vo svete. OZ Priateľ sa aktívne 
zúčastňuje týchto aktivít a stretnutí.

História

 

 Dejiny občianskeho združenia sa viažu na aktivity mladých ľudí – prvých
dobrovoľníkov, ktoré sa pred desiatimi rokmi začali odvíjať v Košiciach a Prešove. 
Boli orientované na tzv. problémové skupiny mladých ľudí. Prví dobrovoľníci vychádzali 
medzi narkomanov na miesta, kde sa zgrupovali, išli do ulíc, na sídliská. Postupne sa sféra 
záujmu skupiny rozšírila a zasahovala viac sociálne slabších mladých.
Skupina dobrovoľníkov sa profilovala týmto smerom vďaka formácii, skúsenostiam a spolu-
práci s odborníkmi. Prichádzali noví nadšenci, k skupine sa pridávali tí, ktorí boli vyliečení 
alebo chceli jednoducho pomáhať. Aktivity sa postupne šírili až tak, že dnes zasahujú celé 
východné Slovensko. Skupina si prepožičiavala a dodnes prepožičiava priestory na rôzne 
stretnutia, kurzy, koncerty, aktivity.
  
 Na zabezpečenie aktivít prispievajú rôzni darcovia a inštitúcie. Postupne sa skupina 
integrovala do Občianskeho združenia Priateľ. Dnes má toto združenie 80 členov. Ročne 
zasahuje svojimi aktivitami stovky mladých ľudí. 
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Spolupracujeme

OZ Priateľ sa aktívne zapája do tvorby mládežníckej politiky a pri organizovaní svojich 
aktivít  spolupracuje s rôznymi organizáciami, združeniami.
 
SME ČLENOM: Potravinovej banky Slovenska
SME POZOROVATEĽOM:  Rady mládeže Slovenska

SPOLUPRACUJEME:  Koinonia Ján Krstiteľ 
                                        Mesto Košice                 
                                        Mestská časť Košice - KVP                        
                                        Košický samosprávny kraj
                                        Mládež pre Krista - Slovensko
                                        GB Video Prešov
                                        HARDY STUDIO Malý Šariš   

PRI ORGANIZOVANÍ AKTIVÍT SME OSLOVILI ZNÁMYCH ĽUDÍ:
Katka Koščová; Janka a Peťa Ferenčíkové; Zašo Hubáček, Helicó; p. Ján Figeľ; Blažej Vaščák

O Priateľovi

 OZ Priateľ bolo zapísané dňa 21.4.2005 v registri Ministerstva vnútra 
SR pod číslom VVS/1-900/90-25820. Hlavným poslaním združenia je vytvárať 
pre mládež na Slovensku priestor, v ktorom môžu realizovať svoje schopnosti a nadanie 
a zároveň ich viesť k zmysluplnému prežívaniu voľného času. OZ Priateľ sa vo svojej činnosti 
zameriava aj na rozvoj umeleckých zručností mladých ľudí orientujúc sa predovšetkým na 
oblasť východného Slovenska.  
 Počas doterajšej existencie sa OZ Priateľ snažilo vykročiť k mladému človekovi 
zasiahnutému negatívnymi javmi spoločnosti. Našou snahou je vložiť takto oslovených do 
prostredia priateľstva, v ktorom môžu naplno realizovať a rozvíjať svoje schopnosti a zruč-
nosti. 
 Poslaním OZ Priateľ v tomto smere je zasiahnuť čo najväčší počet mladých ľudí bez 
ohľadu na ich sociálny, ekonomický či spoločenský status. 
 Toto poslanie sa snažíme realizovať hlavne nasledovnými aktivitami:
a) prázdninové táborové pobyty
b) domáce i zahraničné exkurzie a medzinárodné výmeny
c) sociálna činnosť – starosť o mladých zo sociálne slabších rodín
d) organizovanie stretnutí, koncertov a kurzov pre mladých počas celého roka
e) hudobná a umelecká činnosť
f ) športová činnosť
g) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt

 Nami produkované výstupy sledujú základný cieľ OZ Priateľ, ktorým je vytvoriť 
priestor pre zmysluplné využívanie voľného času mladých ľudí na Slovensku v prostredí 
priateľstva a v spoločenstve iných mladých ľudí. Chceme vybudovať centrum pre mladých, 
ktoré zabráni, aby sa medzi nimi šírili negatívne javy. Usilujeme sa osloviť čo najväčší počet 
mladých ľudí a pozvať ich na nami organizované akcie. 
 
 Činnosti OZ Priateľ sú v zmysle organizačnej štruktúry rozdelené do týchto sekcií:

SEKCIA UMELECKEJ TVORBY
Divadelné predstavenia prezentované na jednotlivých akciách OZ Priateľ, letné tábory pre 
mladých; tanečná, hudobná, filmová a internetová tvorivosť, kurzy, formácia, kongresy,
stretnutia, výmenné pobyty.
ŠPORTOVÁ SEKCIA
Futbalové zápasy, stolnotenisové turnaje, letné tábory, výlety.
SOCIÁLNO-CHARITATÍVNA SEKCIA
Konkrétna pomoc mladým skupinám a jednotlivcom; poradenstvo; kurzy; dobrovoľnícke 
aktivity v teréne; tábory, distribúcia potravín a šatstva.
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Ľudia v Priateľovi

predsedníctvo

predseda Michal Irsák
podpredseda Annamária Pietová
tajomník Lenka Benasová
členovia  Patrik Petrík
  Zuzana Hercegová

kontrolná komisia

predseda Lukáš Uličný
členovia  Martin Gurčík
  Alena Belejová

kancelária

manažérka Jana Vasilevová
  

Priateľ v roku 2006

III. Koncert

26.5.2006,  Tak to zakrič! 
Prvý veľký koncert na Hlavnej ulici v Košiciach. Piesne, svedectvá, 
tanečné vystúpenie. V rámci neho sme pozývali mladých na stretnutie Hosanna.

IV. Letné tábory

Kopytovská dolina – Šindliar
Zúčastnilo sa ich vyše 200 mladých                          
 14.-16.7.2006   Pravá sloboda
 1.-6.8.2006  Jeden za všetkých, všetci za jedného
 22.- 27.8.2006       Daniel
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Priateľ v roku 2006

24.6. 2006, Košice, Stretnutie Hosanna
Na stretnutí sa zúčastnilo okolo 250 mladých ľudí z celého Slovenska. Zúčastnili sa na 
programe, ktorý bol zameraný na to, aby si mladý človek uvedomil, aké je dôležité mať svoje 
túžby a realizovať ich s potenciálom, ktorý v prirodzenosti vlastnia. Vo svojej prednáške sa 
o tom v krátkosti zmienil aj pozvaný hosť z Talianska, Daniele Casseta.  Program stretnutia 
smeroval k tomu, aby sa každý zúčastnil na tvorivých dielňach – hudba, tanec, kreatívna 
kresba, aerobik, futbal. Jednotlivé dielne sa na záver prezentovali s tým, čo vytvorili.

27.12. 2006 Vyhodnotenie súťaže Tvoje tričko
Víťazný návrh bol zrealizovaný, dali sme vyrobiť tričká. 

28.12. - 30.12. 2006 Snežná bomba
Dvojdňové stretnutie v Jasove. Prednášky a dynamiky boli orientované na život biblickej 
postavy, Dávida. Jednoducho, hovorilo sa o tom, ako žiť život chvály.

II. Formačné stretnutia

Stretnutia hudobníkov (3)
Mladí talentovaní hudobníci a speváci sa pravidelne stretávajú na hudobných skúškach

Stretnutia mladých v centrách

Stretnutia dvakrát mesačne v desiatich malých centrách, kde sú mladí spolu a tvoria
spoločenstvo

Stretnutia koordinátorov centier 
Pravidelné pracovno-formačné stretnutia, na ktorých môžu koordinátori centier rozprávať 
o svojich potrebách a problémoch

Dôležité udalosti 

Komunitné centrum Priateľ vo Vyšnom Klatove
Od Koinonie Ján Krstiteľ sme dostali darom rozostavané centrum pred dokončením. 
Po dokončení v ňom budeme môcť realizovať naše aktivity.

Zriadenie kancelárie OZ v Košiciach

Vznik regionálnych centier 
(Košice, Široké, Vranov nad Topľou, Kračúnovce, Sečovská 
Polianka, Ličartovce, Dargov, Košický Klečenov, Medzev)

Štatút pozorovateľa v RMS (od 4.11.2006)

Aktivity

I. Stretnutia mladých 

15. 1. 2006, Prešov, Stretnutie Victory 
Je to celodenné stretnutie mladých zamerané na víťaznú mentalitu formou, ktorá im je 
blízka, ktorá oslovuje a povzbudzuje k tomu, aby ju v sebe objavili, a aby sa stala ich 
súčasťou.

24.3. 2006, Stretnutie s mladými  z Gymnázia sv. Tomáša Akvinského

Stolnotenisový turnaj v Cassosporte                     

Víkendové stretnutia pre mladých z celého vých. Slovenska (2) 
Každého z nich sa zúčastnilo  asi 100 ľudí. 
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