PROJEKTY
rok 2010 - 2011
PROJEKT – STROM MÔJHO ŽIVOTA
Projekt trval od 25. júna 2009 do 1. jú1a 2010. V priebehu roku 2010 sa uskutočnili nasledovné
aktivity:
 Víkendový pobyt vo Zvolene
 Víkendový pobyt v Lučenci
 Víkendový výlet – spoznávanie Spiša a jeho okolia
 Výtvarné práce na tému Strom môjho života
 Detská konferencia – zhodnotenie a prezentácia celého projektu
Deti sa do tohto projektu zapojili veľmi radi a s veľkou radosťou objavovali nové miesta,
seba samých. Otvorili sa im nové možnosti a nové pohľady. Vzrástla vzájomná dôvera medzi
deťmi a pedagógmi, ktorí ich sprevádzajú, ale aj medzi deťmi navzájom. Učili sa vnímať krásu
okolo seba a seba samých, ale zároveň sa učili vnímať aj druhých a ich potreby. Učili sa prijímať,
ale aj ponúkať niečo zo seba, a tak nadobúdali vedomie svojej vlastnej hodnoty a dôležitosti.
Nešlo to ľahko a nebolo všetko jednoduché. Ale napriek všetkému mali deti snahu a odvahu ísť
ďalej a začať nanovo.
Prvoradým cieľom nášho projektu bolo vytvoriť s našimi deťmi – mladými stromčekmi atmosféru rodiny a domova, aby sa mohli zakoreniť v zdravšej pôde, ako bola ich vlastná rodina.
Aby sa nám to podarilo, učili sme sa vzájomne si dôverovať a spoznávať sa. Ale na druhej strane
nemožno poprieť isté skutočnosti, nemožno poprieť pôvod detí, nemožno ich držať v izolácii od
prostredia, ktoré malo byť ich domovom. Preto sme sa vyberali spoločne po stopách pôvodu detí
a ako malá rodina objavovali krásy kraja, kde siahajú ich korene. Takto bolo v centre pozornosti
samotné dieťa, ktoré ostatným predstavovalo svoj rodný kraj a mesto, ale zároveň ho aj ono
samo vnímalo v novom svetle.
PROJEKT – spolupráca s Britskou medzinárodnou školou v Bratislave



Služba blížnemu – spoločný víkend (výlet na Kláštorisko, účasť na bohoslužbách, výstup
na vežu, športové popoludnie, spoločný večer spojený s opekačkou, spoločné
stravovanie)
Nadväzujeme nové priateľstvá – spoločný výlet na Spišský hrad, opekačka v horárni,
spoločná účasť na bohoslužbách a na obede

PREVENCIA KRIMINALITY
PROJEKT – SLNEČNÝ LÚČ

Hlavným cieľom projektu Slnečný lúč bolo postupne prenikať ako „slnečný lúč“ do srdca
každého dieťaťa a napĺňať vnútro dieťaťa a mladého človeka zapojeného do projektu takým
hodnotovým a konatívnym systémom, ktorý by bol protihodnotou sociálne patologickým
javom. Snažili sme sa o to, aby tento projekt prispel k znižovaniu príležitosti k trestnej
činnosti detí a mládeže. Tento hlavný cieľ projektu sme sa snažili dosiahnuť jednotlivými
aktivitami:
1. Prehliadka expozície Technického múzea a planetária v Košiciach – dňa 14. mája 2010 sa
deti z Krízového strediska zúčastnili náučného výletu v Košiciach. Deti mali možnosť
obohatiť sa prezentovanými expozíciami a to v oblasti bohatej tradície hutníctva na
Slovensku; unikátnymi interiérmi v podzemí múzea; v podbrání múzea boli vystavené
kované predmety úžitkového, okrasného i umeleckého charakteru; prehľad vývojom
telegrafnej techniky, diaľnopisov, počiatky telefónnych prístrojov s historicky vzácnou
zbierkou telefónov; vývoj písacích strojov od druhej polovice 19.storočia až po súčasnosť;
kolekcie prístrojov na meranie fyzikálnych jednotiek, demonštračné prístroje a prístroje
z výskumu; pozorovacia technika v astronómii. Planetárium nám poskytlo pohľad na
hviezdnu oblohu, planéty, Slnko a Mesiac, demonštrovanie pohybov nebeských telies.
Deti mali z tohto výletu obrovskú radosť.
2. Letný tábor - v rámci projektu sa deti z Krízového strediska zúčastnili v dňoch 12. – 17.
júla 2010 letného tábora v Oraviciach. Pre deti bol pripravený bohatý program. Počas
pobytu v Oraviciach deti mali možnosť prežiť krásnych šesť slnečných dní, ktoré im
spríjemnila krásna oravská príroda, známe termálne kúpalisko Meander Park, túra cez
Juráňovú dolinu, športovo-pohybové aktivity, nočná hra, návšteva kostola sv. Michala
Archaniela v Liesku, ktorý je vyhľadávaný pre zaujímavé prepojenie barokového
a moderného funkcionalistického štýlu. Každý deň sme sa obohacovali krátkymi príbehmi
od Bruna Ferrera z knihy Niekedy stačí jeden slnečný lúč. Každé dieťa si z tábora odnieslo
veľkú radosť, ktorá bola preniknutá hrejivými lúčmi oravského slnka a krásou prírody.
3. Prednáška s príslušníkom PZ – dňa 20. júla 2010 navštívil naše deti v Krízovom stredisku
príslušník polície – mal pre deti pripravenú prednášku, v ktorej informoval naše deti
o pravidlách cestnej premávky, o trestno-právnej zodpovednosti, ako sa správne
zachovať v určitých situáciách a pod. Deti mali možnosť prostredníctvom výučbového
programu poznávať dopravné značky, reagovať a riešiť vzniknuté dopravné situácie.
Deťom sa prednáška páčila a počas besedy sa aktíve zapájali.
4. Náučno-výchovná vychádzka - Hvezdáreň na Skalnatom plese – dňa 3. augusta 2010 deti
z Krízového strediska boli na náučno-výchovnom výlete, bohatým na pestrosť a krásu
prírody vo Vysokých Tatrách. Mnohé deti mali jedinečný zážitok z cestovania Tatranskou
lanovou dráhou a tiež mali možnosť vyskúšať si svoju odvahu výstupom na Skalnaté pleso
kabínkovou lanovkou. Na Skalnatom plese deti obdivovali Hvezdáreň a dozvedeli sa, že v
roku 1961 bol zakúpený pre malú kupolu observatória astrograf, ktorý bol používaný pre
pozorovania malých planétok a komét kvôli určovaniu ich presných polôh. Dnes je
hvezdáreň vybavená ďalekohľadom, ku ktorému je namontovaný fotoelektrický

fotometer, ktorý sa používa pre fotometriu rôznych typov premenných hviezd. V budove
sa nachádza i meteorologická stanica. Deti boli týmto výletom nesmierne nadšené.
5. Prednáška s koordinátorom Kruciáty z Levoče – dňa 25. novembra 2010 sa uskutočnila
prednáška a beseda s koordinátorom Kruciáty z Levoče a s jej členmi, ktorá bola
realizovaná v priestoroch Strednej priemyselnej školy strojníckej v Spišskej Novej Vsi. Na
prednáške sa zúčastnili deti z Krízového strediska a tiež študenti stredných škôl. Beseda
bola veľmi aktuálna na tému o závislostiach na alkohole, drogách, hracích automatoch,
počítačoch, o workoholikoch. Poučným bolo rozprávanie pátra Romana hlavného
moderátora Kruciáty, rozprávanie abstinujúcich alkoholikov, a psychológa.
6. Náučno-výchovná vychádzka - Vysoké Tatry – dňa 16. októbra 2010 sa deti z Krízového
strediska zúčastnili náučného výletu do Vysokých Tatier. Predmetom náučno-výchovnej
vychádzky bola prechádzka okolo a najnavštevovanejšieho tatranského jazera. Deti si
nedali ujsť a pozreli si z blízka skokanský mostík na Štrbskom plese, ktorý je jeden
z najznámejších a najkrajších areálov na Slovensku. Náučno-výchovný výlet vo Vysokých
Tatrách obohatila návšteva prehliadky Belianskej jaskyne. Deťom sa výlet veľmi páčil aj
napriek chladnému tatranskému počasiu.
7. Výroba slniečkových darčekových predmetov - dňa 16. decembra 2010 sa v Krízovom
stredisku Alžbetka vyrábali slniečkové darčekové predmety, ktoré sa vyrábali
z modelovacej hmoty. Do výroby slniečok sa zapojili nielen deti, ale aj dospelí.
V rámci realizovania projektu sme sa okrem iných cieľov zamerali aj na skvalitnenie
sociálneho správania sa detí a na správne zorganizovanie voľného času, preto sme okrem
naplánovaných aktivít obohatili program ešte o tieto nasledovné aktivity:
1. Návšteva ZOO v Košiciach – dňa 8. augusta 2010 deti z Krízového strediska mali zážitok
z prehliadky ZOO, radosť mali z detských ihrísk. Nedali sme si ujsť ani prehliadku
historického jadra Košíc.
2. Týždňový pobyt na Košiarnom briežku – v dňoch od 9. – 14. augusta 2010 sa deti
z Krízového strediska zúčastnili týždňového pobytu a Košiarnom briežku. Stredisko je
umiestnené v časti prekrásnej prírody Slovenského raja na rozľahlých lúkach v
bezprostrednej blízkosti mesta Spišská Nová Ves. Pobyt bol spojený s turistikou,
vychádzkami a náučnými a zábavnými hrami.
3. Prehliadka expozície múzea v Markušovciach – dňa 27. augusta 2010 sme boli s deťmi
z Krízového strediska na prehliadke expozície kaštieľa a letohrádku Dardanely
v Markušovciach. Deti sa mohli prejsť francúzskym parkom s tromi stupňovitými
terasami, v ktorom je kaštieľ situovaný. Na najvyššej z nich stojí letohrádok Dardanely,
kde je umiestnená expozícia klávesových hudobných nástrojov.
4. Sánkovačka v Levočskej doline – dňa 28. decembra 2010 deti z Krízového strediska sa
zúčastnili sánkovačky v lyžiarskom stredisku v Levočských vrchoch, ktoré sa nachádza
6 km od Levoče.

