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Štruktúra združenia 

Valné zhromaždenie 

Valné zhromaždenie sa naposledy konalo 
08.03.2018 

Program: zhodnotenie predošlého roku 2017 

 

Výkonný riaditeľ 

Mgr. Jozef Žembera 

 

IČO: 42332303 

DIČ: 2120154773 

 

Adresa 

Podjavorinskej 5201/18 

040 11 Košice - Luník IX 
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Pravidelné aktivity s deťmi 
a mládežou 

V minulom roku sa okrem 4 saleziánov, ktorí pôsobia 
na Luniku IX, zapájali do činností a aktivít aj 3 
sestry saleziánky (FMA), saleziánski kandidáti, 1 
jezuita, prvý polrok 2 misijní dobrovoľníci, druhý 
polrok 1 misijný dobrovoľník, ktorý býva priamo s 
nami na Luníku IX a dobrovoľníci (animátori), ktorí sa 
zapájajú do aktivít v našom stredisku. Počet 
dobrovoľníkov ovplyvňuje rozsah našej činnosti (v 
priebehu týždňa dokážeme zabezpečiť realizáciu 30 
aktivít). Sú to: 
- stretnutia rovesníckych skupín (8 skupín) 
- príprava na 1. sväté prijímanie (8 skupín) 
- doučovanie (3 skupiny) 
- škola hudby (2 skupiny – klavír, bicie) 
- tanečná 
- zbor (chlapčenský a detský) 
- stretnutia miništrantov 
- čajovňa – mládežnícke stretko 
- študovňa 
- knižnica. 
- V piatok večer a v nedeľu poobede mávame oratko 

– aktivita, pri ktorej poskytujeme všetkým deťom 
voľný priestor na hru.  
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Pravidelné aktivity s 
dospelými 

Aktivity s dospelými sú zastrešené hlavne saleziánmi 
a sestrami FMA 

- biblická hodina 

- modlitby matiek 

- materské centrum 

- upratovanie kostola 
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Jednorazové  aktivity  
- Sánkovačka na Jahodnej (pri Košiciach) 
- Don Bosco show 
- karnevaly 
- Duchovné obnovy (niekoľkokrát v roku) 
- Krížová cesta s mladými v Košiciach na Kalvárii  
- Veľkonočné dielne 
- Veľkonočný výlet 
- Púť do Obišoviec 
- Deň matiek 
- Prvé sväté prijímanie 
- Príprava na birmovku (Birmovka bola v Kostole 

Kráľovnej pokoja v Košiciach) 
- Diskotéka 
- Dievčenské tábory na Borde pri Košiciach (3 

skupiny) 
- Chlapčenský tábor na Borde pri Košiciach 
- Prímestský tábor na sídlisku Luník IX 
- Slávnosť blahorečenia Titusa Zemana v Bratislave 
- Lunikovský maratón 
- Výroba adventných vencov 
- Športové turnaje 
- Silvester 
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Tútoring 
   Na tomto sídlisku žije sociálne vylúčená, 
prevažne rómska komunita s vysokou niekoľko 
generačnou nezamestnanosťou, spôsobenou 
nízkym alebo žiadnym vzdelaním. Deti z tohto 
sídliska zväčša navštevujú dve základné školy. 
Učebnice a zošity si nenosia domov, pretože by ich 
na druhý deň už nedoniesli. Doma nemajú vzor ani 
motiváciu, prečo chodiť do školy. Mnohé deti 
ukončia povinnú školskú dochádzku v piatom – 
šiestom ročníku. Nie sú dostatočne pripravené ani 
nemajú záujem pokračovať v štúdiu na strednej 
škole. Deťom, ktoré majú záujem o vzdelanie, 
pomáhame pri prestupe na iné základné školy. 
Následne je potrebné aj sprevádzanie dieťaťa, 
aby to nevzdalo, preto vytvárame priestor a 
podmienky na doučovanie a tútoring. Momentálne 
je to päť rodín, ktorým sa poskytuje takáto 
pomoc. 
V súčasnosti sú podporované:   
- 3 deti na inej základnej škole v Košiciach 
- 3 deti na internátnej škole v Kremnici  
- 3 študentky na stredných školách (dve z nich po 
prestupe na základnú školu na susedné sídlisko 
úspešne urobili prijímačky na strednej katolíckej 
pedagogickej škole, kde v súčasnosti študujú) 
- 1 externá študentka vysokej školy (v roku 2018 
bude mať magisterské štátnice), ktorá zároveň 
chodí do práce.  
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Vytváranie pracovných návykov 

Na sídlisku Lunik IX sa nachádza dosť ľudí, ktorí 
majú minimálne pracovné skúsenosti. Na druhej 
strane sú tu dospelí, ktorí majú trvalé zamestnanie 
alebo sezónne práce. Preto sme začali zamestnávať 
ľudí na čiastočné úväzky s cieľom vytvorenia 
pracovných návykov. V máji minulého roka sme cez 
UPSVaR (aktivačné práce formou dobrovoľníckej 
činnosti §52a na 6 mesiacov) zamestnali jednu ženu, 
ktorá pomáhala pri príprave a realizácii aktivít. 
Zároveň sme v júni zamestnali na 3 mesiace na 
polovičný úväzok jedného muža – mal na starosti 
údržbu areálu a rôzne pomocné práce. Od decembra 
je zamestnaný cez UPSVaR formou dobrovoľníckej 
činnosti na 6 mesiacov.  

V priebehu roka sme realizovali vytvorenie podmienok 
a priestoru pre verejnú práčovňu (stavebné úpravy, 
inštalácia slnečných kolektorov, nákup pračiek a 
sušičiek), kde ponúkneme možnosť osvojiť si 
pracovnú disciplínu pre ďalších ľudí.  

Títo ľudia majú  povinnosť každý deň  prísť na 
pracovisko, vykonávať určitú činnosť v práci – tak sa 
učia základným pracovným návykom a vo svojich 
rodinách dávajú deťom vzor, že chodiť do práce je 
normálne.  

8 



Charita 

  Sídlisko Lunik 9 je známe svojou chudobou, 
preto sa stále nájdu ľudia, ktorí sa vedia 
rozdeliť s tým, čo majú. Veľa ľudí prispieva 
hlavne oblečením. Ale keďže my - ľudia sme 
takí, že keď dostávame niečo veľa a zadarmo, 
nevážime si to, vytvorili sme priestor pre 
charitu, kde sa ľuďom poskytuje takéto 
oblečenie, ale v obmedzenom množstve. Raz do 
týždňa a 10 kusov na osobu.  
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Dotácie na vytvorenie 
hygienického centra pre Rómov 

– projekt Aj my chceme byť 
čistí 

 Cieľom tohto projektu bolo vytvorenie 
práčovne pre verejnosť a v rámci 
toho zakúpenie 2 profesionálnych 
práčok, 2 sušičiek a slnečných 
kolektorov na ohrev vody. Financoval 
sa z rôznych zdrojov. 

- Organizácia  Renovabis - 10.229,69 
eur 

- Ministerstva financií SR - 13.000 
eur 

- Vysoká škola zdravotníctva a 
sociálnej práce sv. Alžbety – 5.000 
eur 

- Kampaň Darujme – 2.451,16 eur 
- Oheň nádeje o.z. – 8.983,71 eur  
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Práčovňa 
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Kolobežkou k integrácii 

Hlavným zámerom tohto projektu bolo 
prispievať k integrácii detí a mladých 
ľudí zo sociálne znevýhodneného 
prostredia na Košickom sídlisku Luník 
IX a ich zmysluplné trávenie voľného 
času športom. 

Cieľom bolo vytváranie a prehlbovanie 
rovesníckych sociálnych vzťahov, 
budovanie a rozvoj vzťahu k športu, 
zmysluplné využitie voľného času a 
prevencia nežiaducich patologických 
javov medzi mladými v tejto komunite 
a sociálna integrácia do spoločnosti, 
čím sa zvýšia šance pre pracovné a 
spoločenské uplatnenie. 

Od Nadácie EPH sme dostali 1.389,7 eur 
na  zakúpenie 10 kolobežiek, 
náhradných koliesok na kolobežky a 
odmeny pre víťazov.   
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Šikovná mama  

Nakoľko sme rozbehli novú aktivitu 
pre matky s deťmi – Materské 
centrum, hľadali sme zdroje na 
zakúpenie Montessori pomôcok. 
Cieľom bolo vytváranie a 
prehlbovanie vzájomných vzťahov 
medzi jednotlivými ženami a 
zabezpečenie besied s 
psychologičkou, gynekologičkou a 
inými zaujímavými hosťami. 

Nadácia Pontis nám poskytla 
finančný príspevok vo výške 1 216 
eur na zakúpenie molitanových 
preliezok a iných edukačných 
pomôcok pre rozvoj motoriky, 
fantázie a tvorivosti detí.  
 

13 



Ekonomická správa 
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Oheň nádeje o.z. 2017 

Celkové príjmy 75 783,44 

Príjmy ovplyvňujúce základ dane 2 342,90 

Príjmy neovplyvňujúce základ dane 49 249,84 

z toho dary FO na činnosť 4 570,00 

z toho členský príspevok 150,00 

z toho dve percentá 1 884,30 

z toho dary PO 26 559,00 

z toho Renovabis 5 000,00 

z toho výpožička 1 651,15 

z toho dary cez Ďakujeme 2 531,00 

z toho dary cez Ľudia ľuďom 4 910,00 

z toho Pontis 120,00 

z toho Nadácia EPH 1 389,77 

z toho iné 484,62 

Celkové výdavky 83 977,91 

Výdavky ovplyvňujúce základ dane 2 342,90 

Výdavky neovplyvňujúce základ dane 83 977,91 

z toho výdavky za zásoby 2 259,56 

z toho výdavky za služby 9 807,02 

z toho mzdy 4 399,11 

z toho odvody do fondov 695,91 

z toho nákup DM 2 398,20 

z toho ostatné výdavky 15 865,10 

z toho výdavky za priebežnú položku 23 515,74 

z toho iné výdavky 25 037,27 

Hospodársky výsledok - 8194,47 



Evanjelizácia 
Mnohí obyvatelia sídliska Lunik IX žijú v 
niekoľkogeneračnej chudobe. Dieťa z takéhoto 
prostredia nedokáže žiť inak, lebo iný život nepozná. 
Samo bez pomoci druhých svoj život nezmení. Ale 
finančná alebo hmotná pomoc nestačí. Je potrebné, 
aby si deti osvojili aj duchovný rozmer. Na to je 
potrebná evanjelizácia. 

Potrebujú dlhodobé sprevádzanie, aby si osvojili 
základné kresťanské hodnoty (prevziať 
zodpovednosť za svoje správanie, svoj život, život 
svojej rodiny, svedomito si plniť svoje povinnosti, 
uplatňovať lásku k blížnemu, vzájomnú pomoc, 
spoločné dobro). Prostredníctvom detí sa dostávame 
k rodičom a širšej rodine. Práca s celou rodinou je 
efektívnejšia.  

V niektorých prípadoch sme poskytli aj krátkodobú 
výpožičku. To znamená, že splátka je do 12 mesiacov. 

V rámci aktivít združenia Oheň nádeje sa v roku 
2017 realizovali prípravy na spustenie projektu „Aj 
my chceme byť čistí“, získali financie na zakúpenie 
kolobežiek na voľnočasové aktivity pre deti a 
zakúpenie edukačného zariadenia do materského 
centra.   

Súčasťou financovania projektov bola aj darcovská 
kampaň na podporu našej činnosti a získanie podielu z 
daní.  
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