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Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre 

 

p r e r o k o v a l o 

 

Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitra na rok 2022 pre 

výzvu: Formálne a neformálne vzdelávanie a aktivity mládeže   

 

s c h v a ľ u j e 

 

Pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitra na rok 2022 pre výzvu: 

Formálne a neformálne vzdelávanie a aktivity mládeže   
 

 
Podpis predkladateľa: 
 

 
Marek Hattas 



 

Dôvodová správa 
 
 
Materiál predkladáme z dôvodu potreby prerozdelenia dotácií na rok 2022 z rozpočtu mesta Nitry na 
cieľovú oblasť Formálne a neformálne vzdelávanie a aktivity mládeže. Predkladaný materiál je spracovaný 
v súlade s VZN č. 9/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nitry a v zmysle Výzvy na predkladanie 
žiadostí o dotácie. 
 

Jednotlivé žiadosti boli doručené na MsÚ Nitra v riadnom termíne a boli spracované v podobe, ktorá sa 
nachádza v prílohe. 

 
Pri prideľovaní dotácií sa vychádza z kritérií bodového hodnotenia žiadostí v príslušnej výzve na 

podávanie žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta Nitra na rok 2022.  
 
 V rozpočte mesta Nitry je na rok 2022 vyčlenených na dotácie na formálne a neformálne vzdelávanie 
a aktivity mládeže  10 000,- Eur. 
 
 V zmysle výzvy boli stanovené nasledovné priority na rok 2022: 
 

1. aktívna práca s mládežou v meste Nitra 

2. aktivity v oblasti výchovy a vzdelávania spojené s konfliktom na Ukrajine a utečeneckou 

krízou 

3. zlepšenie duševného zdravia a zvládnutia izolácie mládeže počas Covid krízy 

4. prevencia a šírenie povedomia o šikane, kyberšikane, drogovej a iných závislostiach 

5. vytváranie inkluzívneho prostredia, inkluzívne vzdelávanie  

6. práca so znevýhodnenými skupinami 

7. výchova a vzdelávanie formou voľnočasových aktivít detí a mládeže  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 k materiálu 1269/2022-MZ 
 

 
 
 
 
 

Žiadateľ Názov 

projektu

IČO Popis projektu Požadovaná 

suma

Navrhovaná 

výška dotácie 

pre rok 2022 v 

EUR

1 Nauč sa 

pomáhať

Buď pravým 

dobrovoľníko

m!

54409608 Vrámci projektu bude naše občianske združenie robiť osvetu v oblasti dobrovoľníctva, prvej 

pomoci, humanitárnych a sociálnych aktivít s cieľom pozvať čo najviac študentov nitrianskych 

stredných škôl na vzdelávacie podujatie, ktoré bude realizované v druhej časti projektu. Počas 

prvej časti podujatia navštívime vybrané stredné školy a spropagujeme dôležitosť 

spomínaných tém. 

890,00  € 450

2 IPČko Káčko - prvá 

psychologická 

pomoc pre 

mladých ľudí v 

kríze v Nitre

42261791 Káčko   je kontaktným   bodom   pre   ľudí   v   krízových situáciách a špecifickou krízovou 

službou. Je mostom, ktorý prepája naše linky pomoci: IPčko.sk, Krízovú linku pomoci,Dobrú 

linku a osobnú psychologickú pomoc. Je miesto, v ktorom môžu ľudia dostať odbornú pomoc, 

zažiť záujem, prijatie a pripraviť sa na nový štart. Odborníci z IPčka sú vyškolení v poskytovaní 

krízovej intervencie, pripravení vypočuť si všetko, o čom chcú návštevníci Káčka anonymne a   

bezplatne   hovoriť. Káčko   slúži   na   individuálne   a   diskrétne   psychologické krízové  

kontakty   s   ľuďmi,   ktorí   prežívajú   krízu. Odborníci poskytujú okamžitú, bezbariérovú   a  

nestigmatizujúcu   prvú psychologickú pomoc, ktorá je založená na nízkoprahových princípoch 

s maximálnym akcentom na diskrétnosť   a   anonymitu.   Psychologická   pomoc je bezplatná, 

funguje krátkodobo a anonymne. Súčasťou prvej psychologickej pomoci je aj výjazdový 

Krízový intervenčný tím IPčko.

1 000,00  € 600

3 dive 2000 

production

, s.r.o.

Podpora 

environmentá

lnej výchovy a 

vzdelávania 

pre 

udržateľný 

rozvoj 

programu 

Požičaná 

planéta I. 

Odcudzenie, 

Pre školy a 

podpora 

pilotnej školy 

programu v 

meste Nitra

44251891 Požičaná planéta je komplexný program environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety pre 

udržateľný rozvoj, ktorý je určený pre všetky základné školy na Slovensku, pre výchovu v 

rodinách aj všeobecnú osvetu obyvateľstva.

. Jednotlivé témy sú nastolené a ďalej rozvíjané prostredníctvom:

• 20 dokumentárnych filmov (4 filmy/jeden tematický okruh)

• 5 multimediálnych literárnych diel „Požičaná planéta I.-V.“ (jedno dielo pre každý tematický 

okruh)

• 5 Odborných metodických príručiek pre pedagogickú prax „Environmentálna výchova a 

udržateľný rozvoj I.-V.“ 

• 20 Enviro-zošitov s viac ako 150 environmentálnymi aktivitami (4 enviro-zošity pre každý 

tematický okruh)

1 000,00  € 720

4 UKF Nitra Rusko-

ukrajinský 

konflikt. 

Dopad na 

našu 

spoločnosť.

00157716 Projekt Rusko-ukrajinský konflikt reaguje na vzniknutú medzinárodnú situáciu v tomto roku, 

kde sa Ukrajina - susedný štát Slovenskej republiky ocitol po svojom napadnutí Ruskom vo 

vojenskom konflikte. Slovenská republika sa bezprecedentne ocitla v priamom susedstve s 

krajinou vo vojnovom konflikte, čo má dopad nielen na zahraničnú politiku a ekonomiku 

nášho štátu, ale aj priamo na jej obyvateľov. Katedra politológie a euroázijských štúdií FF UKF 

samozrejme musí reagovať na túto problematiku a zakomponováva ju do svojich aktivít a 

prednášok nielen pre našich študentov, ale aj odbornú verejnosť a mládež. Je to pre nás 

citlivá téma, pretože samotná univerzita aj katedra má veľa ukrajinských študentov, čiže 

vnímame cez nich tento konflikt z prvej ruky. V projekte by sme sa chceli zamerať na sériu 

prednášok na tému vojenského konfliktu na Ukrajine. Vysvetľovať mládeži všetky súvislosti 

spojené s ním, od našej zahraničnej politiky, členstva v medzinárodných organizáciách ako je 

napr. NATO a EÚ a ich úlohe a význame  v takomto konflikte až po dopady na jednotlivých 

občanov. Prednášky by sme chceli zamerať na viacero celospoločenských problémov aplikujúc 

ich práve na tento konflikt.

1 000,00  € 550

5 Slovenský 

skauting, 

23. zbor 

Nitrava

Voda v meste 36103314 Anotácia projektu 

Budovaním vlastného jazierka sa chceme baviť o potrebe a kolobehu vody v krajine.  

Nevyhneme sa však ani iným temám a splníme tak niekoľko bodov z odboriek ako "ochranca 

prírody", "botanik" a "bylinkár" (https://www.skauting.sk/skauti/program /odborky/skautske-

a-rangerske-odborky/)

-

700,00  € 280

6 FAM 

Rybičky 

o.z.

FAMAT - 

Edukačný 

matematický 

denný tábor

52573265 Hlavným cieľom predkladaného projektu je vytvorenie priestoru pre zmysluplné trávenie 

voľného času v spojení s podporou záujmu detí vo veku posledného cyklu vzdelávania 

základnej školy o rozširovanie rozhľadu a rozvoj kompetencii v sledovaných vzdelávacích 

oblastiach prostredníctvom realizácie týždňového turnusu edukačného denného letného 

tábora. Z pohľadu odborného zamerania bude tento  zameraný na kritické myslenie, 

matematické myslenie a zručnosti, obnovovanie sociálnych vzťahov v rámci menších skupín 

ale aj spoločných aktivít, za využitia edukačných hier a technológií, pričom však samotné 

vzdelávacie prvky budú prirodzene zakomponované do tradičného zábavno-oddychového 

programu.

700,00  € 340



 

7 Združenie 

kresťanský

ch 

spoločenst

iev 

mládeže

Denný tábor - 

letné aktivity 

pre deti

00641162 Spoločenstvo Piar Nitra a členovia, ktorí majú hlbší vzťah deťom budú spolupracovať na 

letnom tábore organizovanom v spolupráci so školou. Žiaci počas dlhej pauzy, keď neboli v 

škole stratili väzby so svojimi spolužiakmi, tieto väzby chceme pomôcť obnoviť a taktiež 

chceme, aby sme ponúkli miesto aktívneho trávenia voľného času detí, kde budú mať možnosť 

sa tiež niečo nové naučiť. Aktivity budú realizované zväčša hravou formou a budú zamerané 

na: 

- sociálny rozvoj a budovanie vzťahov so spolužiakmi, 

- aktivity na spoznávanie sa, 

- aktivity, kde je dôležité spolupracovať, 

- aktivity a hry zamerané na kreativitu.

14 animátorov z gymnázia, ktorí od marca pripravujú program tábora pod vedením starších 

(učiteľov, spolupracujúcich absolventov školy), taktiež zlepšujú svoje kompetencie, kreativitu 

a vytvárajú takto priestor na aktívne trávenie voľného času pre seba, ale tiež pre žiakov 

prvého stupňa základnej školy. 

1 000,00  € 400

8 "Komunitn

é 

centrum"

Service 

learning ako 

metóda 

inšpirujúca 

mladých

37857703 Projekt je zacielený na edukáciu mladých ľudí v základných školách a ich pedagógov v oblasti 

dobrovoľníctva prostredníctvom metódy Service learning. Ide o aktívnu stratégiu učenia a 

učenia sa založenú na službe v prospech iných s cieľom formovania občianskej zodpovednosti 

a rozvoja osobnosti. Je to spôsob vzdelávania (sa), v rámci ktorého je teoretická príprava 

prepojená so získavaním praktických skúseností. Pridanou hodnotou service learningu je, že 

okrem vlastného rozvoja umožňuje pomôcť iným v ich prirodzenom prostredí prostredníctvom 

vytvorenej dobrovoľníckej aktivity.

970,00  € 680

9 Krajská 

knižnica 

Karola 

Kmeťka v 

Nitre

Na jeden deň 

ilustrátorom

35630272 V dôsledku narastajúceho problému súčasnej spoločnosti – tzv. vizuálneho smogu často 

dochádza k nedostatočnému doceneniu hodnotnej umeleckej produkcie, ktorá tvorí dôležitú 

zložku mnohých knižných publikácií. Najmä v knihách určených pre deti v predškolskom a 

nižšom školskom veku práve ilustrácia funguje ako „štartér“ porozumenia textu. U danej 

vekovej kategórie sa do popredia dostáva potreba rozvoja tzv. vizuálnej gramotnosti. Už 

detský čitateľ vníma knižné dielo z hľadiska literárno-výtvarnej celistvosti. Jednou zo 

základných funkcií ilustrácie je motivácia, sprostredkovanie informácie, rozvíjanie 

porozumenia obsahu, zjednodušenie zapamätania, podpora myslenia a budovanie životných 

postojov. Porozumenie obrazovému materiálu pritom závisí aj od podnetnosti okolia, čím 

nadväzujeme na prepojenosť knižničného prostredia s ilustrátorstvom a funkciou ilustrácie v 

rôznych knižných žánroch. Workshop bude sústredený na tradičné aj moderné maliarske a 

grafické techniky. Na základe nadobudnutých vedomostí z danej oblasti budú žiaci/študenti 

pod vedením úspešnej slovenskej ilustrátorky a aj autorky Hedvigy Gutierrez realizovať 

vlastnú tvorbu v rámci tvorivých dielní. Ilustrátorský workshop tak vychádza zo spolupráce so 

združením slovenských ilustrátorov ASIL, ako aj medzinárodného domu umenia Bibiana.

1 000,00  € 580

10 Alej na 

Prameni

Učíme sa v 

Aleji

54294967 Jedným z hlavných cieľov projektu je realizácia neformálnej  environmentálnej výchovy, 

prírodovedy, rozvoj prírodovednej gramotnosti a budovanie pozitívneho vzťahu detí a 

mládeže k prírode formou zážitkových projektových dní. Pre tento účel sa v novobudovanej 

exteriérovej ekoučebni v Aleji na Prameni bude pokračovať v začatej výsadbe rastlinného 

materiálu – trvalky, listnaté kry, levanduľové záhony, medonosná lúka, bylinková záhrada.  

Vytvoríme miesto pre externú eko učebňu. Spolu s včelárom založíme včelnice a priestor 

doplníme lavičkami a krytým sedením. Práve aktívna účasť detí a mládeže pri nenáročných 

výsadbách zabezpečí zvýšenie ich povedomia napr. o význame medonosných rastlín v prírode, 

mikroklimatickej funkcii jednotlivých rastlín, vzájomných prírodných vzťahoch.

1 000,00  € 550

11 Združenie 

STORM

Prevencia 

školám

37868314 Projekt vychádza z Koncepcie riešenia rizikového správania v meste Nitra na roky 2021-2025. 

Je pravidelnou reakciou na možnosti riešenia drogovej problematiky v rámci cieľovej skupiny 

detí a mládeže. Zároveň vychádza z III. Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Nitry na 

roky 2021-2025 v rámci cieľovej skupiny 3: rodiny s deťmi v oblasti strategického cieľa 3: 

Rovnosť príležitostí pre rodiny s deťmi a mládež z rôzneho sociálneho prostredia a 

Špecifického cieľa 3.1 - Posilnenie a rozvoj preventívnych aktivít a sieťovanie subjektov.

Cieľom je zorganizovať preventívne stretnutis so žiakmi na dvoch základných školách v meste 

Nitra – ZŠ Nábrežie mládeže (6 preventívnych stretnutí) a ZŠ Krčméryho (9 preventívnych 

stretnutí) vo vybraných témach drogovej prevencie či iného rizikového správania (šikana, 

kyberšikana, bezpečie na internete, diskriminácia, rasizmus, xenofóbia). Výber konkrétnych 

tém pre danú skupinu žiakov ponechávame na nich samotných, čím chceme zabezpečiť ich 

participáciu na tvorbe obsahu a zároveň čo najvyššiu adresnosť pre potreby žiakov.

1 000,00  € 580

12 Pokoj a 

dobro - 

pomoc 

núdznym

Ukrajina 42428998 Náš projekt je integračný. Vznikol na podklade vojnovej situácie na Ukrajine, vplyvom ktorej 

časť obyvateľov utiekla, resp. stále uteká pred vojnou do bezpečia. Naše občianske združenie 

pomáha utečencom v každej oblasti života od zabezpečenia vhodného ubytovania, pomoc so 

zabezpečením základných životných potrieb ale i so začlenením sa do majoritnej spoločnosti. 

Cieľom projektu je vytvoriť pre deti  utečencov a ich rodičov predovšetkým mamy pokojné a 

bezpečné prostredie a taktiež vyplniť zmysluplne voľný čas.

Jazykovú bariéru eliminujeme našou tlmočníčkou, ktorá je zároveň aj animátorkou voľného 

času detí.

Medzi hlavné aktivity projektu môžeme zaradiť:

1. Hravé učenie základov slovenčiny.

2. Animované popoludnia - hry, spoločné vychádzky, túry, večerný film/rozprávka pre deti.

3. Hudobné pásmo "Zahrajko" určené predovšetkým pre najmenšie deti.

4. Ukážka práce Hasičského záchranného zboru.

5. Divadielko Ludkine rozprávky.

900,00  € 550



 
 

13 AIESEC 

NITRA

Detský letný 

tábor EcoEye

35606061 EcoEye je celodenný detský tábor zameraný na zvyšovanie environmentálneho povedomia u 

školopovinných detí naplnený rôznymi druhmi aktivít. Tábor bude vedený čiastočne v 

anglickom jazyku, aby si deti počas leta mohli precvičiť svoje vedomosti anglického jazyka. 

Predovšetkým teoretické znalosti budú prezentované interaktívnymi workshopmi 

zameranými na environmentálne témy: Svetové problémy, Cieľ udržateľného rozvoja číslo 13, 

Klíma vo svete a na Slovensku, Človek a klíma: Priateľ či nepriateľ, Klimatické zmeny a moje 

zdravie, Zdravie a životné prostredie, Aké zmeny prinášajú klimatické zmeny?, Uč svojich 

priateľov a rodinu, Zmierňovanie a prispôsobovanie, Dokonalé Slovensko. Cieľom týchto 

workshopov je podať deťom hravou formou informácie o problémoch klímy, čo ich spôsobuje 

a ako proti nim vieme bojovať. Z hľadiska praktickej aplikácie nadobudnutých poznatkov budú 

každý deň po workshope pre deti pripravené vonkajšie aktivity. V rámci tejto časti budú deti 

vykonávať konkrétne činnosti, ktoré pomáhajú zlepšiť životné prostredie a klímu. 

1 230,00  € 700

14 Cuketa o.z. Konverzácia v 

slovenskom 

jazyku pre 

utečencov / 

kyne z 

Ukrajiny

50783017 Predložený projekt reaguje na konkrétnu spoločenskú i sociálnu situáciu v ktorej žijeme a 

bezprostredne

nás ovplyvňuje. Idea projektu vychádza zo súčasnej situácie a potrieb. Z hľadiska časového je 

aktuálny

a prínosný. Ide o vzdelávací typ projektu, ktorý obsahovo korešponduje s prioritami výzvy a 

zameriava

sa na aktivity v oblasti výchovy a vzdelávania spojené s konfliktom na Ukrajine a utečeneckou 

krízou.

Našim zámerom je vytvoriť priestor pre lepšie začlenenie sa utečencov/utečenkýň žijúcich v 

meste Nitra.

Projektom sa zameriavame na vzdelávanie v oblasti slovenského jazyka, konverzácie v tomto 

jazyku čo je nesmierne dôležité pre ďalšie možnosti uplatnenia sa na trhu práce, začlenenia sa 

ako i pomoc pri výchove a vzdelávaní svojich detí zaradených do systému vzdelávania na 

Slovensku. Cieľom je

zabezpečiť edukáciu slovenského jazyka formou konverzácie pre cieľovú skupinu 

účastníkov/čiek.

Realizácia bude prebiehať kontaktnou formou 7 týždňov, 2x do týždňa podľa časového plánu 

pričom jedno stretnutie bude v rozsahu 1,5 hodiny. Výuka bude prebiehať kontaktne pričom 

lektorka bude využívať rôzne vzdelávacie formy a pedagogické prístupy. Predovšetkým pôjde 

o bezprostredné, priame učenie,techniky neformálneho vzdelávania (prezentácia, projektové 

učenie, zážitková pedagogika).

1 000,00  € 600

15 Alena 

Ďurkovičov

á - ARTES

Tvorivé 

dielne pre 

deti 

utečencov / 

kýň , 

zúčastňujúcich 

 sa v 

Slovenskom 

jazyku.

34867309 Projekt s názvom tvorivé dielne pre deti je kreatívno-vzdelávací program pre deti utečencov z 

Ukrajiny ktoré sa budú v tom čase učiť slovenský jazyk v centre Cuketa na Južnej ulici v Nitre. 

Týmto projektom reagujeme na súčasnú spoločenskú situáciu v našom meste a to pomoc 

vojnovým utečencom z Ukrajiny oslovením si Slovenského jazyka, komunikovanie v bežnom 

živote. Zabezpečenie inšpirujúceho miesta pre deti.

1 000,00  € 500

16 Neposlušn

é nožičky

Rozvoj 

jemných 

motorických 

zručností u 

detí so 

zdravotným 

znevýhodnení

m s využitím 

canisterapie

52017052 Našim zámerom je usporiadať viacero po sebe sa opakujúcich stretnutí detí so zdravotných 

postihnutím a ich rodičov s canisterapeutkou a terapeutickým psíkom za asistencie 

fyzioterapeutky a vyškolenej terapeutky na rozvoj jemných motorických schopností 

prostredníctvom terapie hrou.

Hlavným cieľom popri nadviazaní sociálnych kontaktov a kamarátstiev je naučiť deti a rodičov 

ako motivovať deti k hre, ktorá povedie k precvičeniu jemnej motoriky, zlepšeniu úchopov 

jednoduchých predmetov, zvýšeniu sebaobsluhy a v neposlednom rade k zvýšeniu 

sebavedomia dieťaťa a priblíženie možnosti lepšieho začlenenia sa do kolektívu.

1 100,00  € 500

17 Language 

Planet 

Academy 

s.r.o.

Projekt 

podpory 

výčby 

anglického 

jazyka na 

prvom stupni 

ZŠ v Nitre

47421649 Komplikovaný priebeh pandemickej situácie Covid 19 v školskom roku 2021/22 opäť negatívne 

ovplyvnil výučbu ako takú na území celého Slovenska. Nevyhli sa tomu samozrejme ani 

základné školy v Nitrianskom kraji. Prerušovane, na kratšiu, či dlhšiu dobu, museli aj deti na 

prvom stupni prejsť na dištančnú formu vzdelávania a v niektorých prípadoch sa výučba 

anglického jazyka vylúčila z online výučby úplne, alebo sa znížil počet hodín a sťažené 

podmienky neumožňovali efektívny rozvoj a vzdelávanie detí. Rok 2022 poznačila nová 

tragédia vo forme vojnového konfliktu na Ukrajine, ktorý má za následok nekontrolovateľný 

príliv utečencov a to hlavne matiek a detí na územie našej krajiny.

Prostredníctvom projektu sa chceme pričiniť o to, aby mali žiaci možnosť lepšie si upevniť a 

precvičiť vedomosti z AJ prostredníctvom:

Vstupy na hodiny AJ, kde lektori jazykovej školy po dohode s vedením ZŠ a konzultácii s 

pedagógmi prídu priamo na hodiny a za dohľadu pedagógov odučia nové, alebo zopakujú 

prebraté učivo prostredníctvom zábavných a hravých aktivít, pričom budú klásť dôraz na rozvoj 

komunikačných schopností detí. Lektori komunikujú výlučne v anglickom jazyku, čím 

prirodzene vytvárajú anglicky hovoriace prostredie.  

V rámci druhe časti projektu sa chceme pričiniť o to, aby mali naši ukrajinský žiaci možnosť 

lepšie si upevniť a precvičiť základy slovenského jazyka a to z dôrazom na hravú a zábavnú 

formu výučby formou:

Krátkych kurzov slovenského jazyka pre ukrajinské deti prostredníctvom metodiky 

Wattsenglish - metodika Wattsenglish má v sebe zakomponovanú unikátny pedagogický 

prístup s názvom edutainment vďaka ktorému dokáže pedagóg vtiahnuť deti priamo do diania 

a udržiava ich pozornosť počas celej doby trvania vyučovacej hodiny.

1 000,00  € 270



 

18 Educat – 

vzdelávaci

e 

centrum, 

s. r. o.

Slovenčina 

pre cudzincov

53176910 Projekt „Slovenčina pre cudzincov“ je zameraný na podporu začlenenia Ukrajincov vo veku 10 

až 18 rokov (2. stupeň ZŠ, stredná škola) do života na Slovensku v dôsledku utečeneckej krízy.  

Projekt bude realizovaný formou skupinových kurzov s max. počtom 10 žiakov v skupine 

(jedna skupina absolvuje 10 lekcií/konverazčných tém v intenzite 5x1 hodina týždenne, 

pondelok – piatok). Do skupín budú žiaci zaraďovaní podľa veku a úrovne znalosti slovenského 

jazyka. Obsahovou náplňou hodín bude niekoľko 10 nosných konverzačných tém (lekcií), na 

pozadí ktorých lektori priblížia základné princípy slovenského jazyka (stavba viet, frázy v 

rôznych komunikačných situáciách, napr. v škole, v obchode, v úradoch a pod.) a budú viesť 

žiakov k automatickému uvažovaniu v slovenskom jazyku (nie v ukrajinčine)

1 000,00  € 600

19 ŠOK Nitrianske 

dvojky 

slobody

42207436 Pandémia a vojna za našimi hranicami nás mali zomknúť, no stal sa pravý opak - rozdelili 

spoločnosť, aj komunity. OZ ŠOK chce tento trend zvrátiť a formou blízkou mladým ľuďom 

podnietiť k zamysleniu. Pripraví preto multižánrový "street" festival s názvom Nitrianske 

dvojky slobody, ktorý bude výstavou, hudbou a drevosochárskym umením poukazovať na 

význam slobody, ktorú môžeme ľahko stratiť. Cieľom projektu je poukázať na hodnoty, ktoré 

nás spájajú a podnietiť k zamysleniu nad dôsledkami ignorovania týchto hodnôt.

1 000,00  € 250

20 Piaristická 

spojená 

škola sv. 

Jozefa 

Kalazanské

ho, 

Piaristická 

6, Nitra

Na čom záleží? 31824986 Práca pre mladých a s mladými ľuďmi  má v ťažkej dobe, v akej žijeme obrovský význam a to 

nielen pre naše mesto, ale aj celý Nitriansky región. Problémy mladých si zaslúžia 

mimoriadnu pozornosť a podporu v celej spoločnosti. V školskej komunite Piaristickej 

spojenej školy sme sa preto rozhodli zorganizovať dobročinný koncert, ktorým chceme 

upriamiť pozornosť na problémy drogovej závislosti u mladých ľudí. Okem koncertu nás čaká 

bohatý program naplnený rôznorodými aktivitami a svedectvami zo života rôznych ľudí. Počas 

tohto výnimočného dňa budú mladí ľudia môcť taktiež spoznať dobrovoľnícke organizácie, 

ktoré v rámci nášho mesta vykonávajú svoju službu. Dobrovoľníctvo sa týmto spôsobom môže 

stať jedným z dôležitých nástrojov prevencie. Sprievodnou akciou celého programu bude 

športový turnaj, do ktorého budú zapojení mladí z Orechovho dvora, čím mladí ľudia ukážu na 

dôležitosť boja proti rasizmu a diskriminácii.

1 000,00  € 300


