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Organizačná štruktúra 
združenia

Predsedníctvo: Mgr. Helena Zadžorová
Matúš Monka 
Ing. Miriam Zoričáková

Zamestnanci: Dohoda o pracovnej činnosti
Mgr. Stanislava Sobanská
Matúš Monka

Dobrovoľníci: 25 členný tím



Strategické plánovanie
5 členov združania, 3 dni intenzívnej práce



Projektová činnosť

Európsky zbor solidarity, dobrovoľnícke programy, projekt Off and On
Európsky zbor solidarity, projekty solidarity, projekt Moderné
vzdelávanie
Karpatská nadácia - Nadačný fond T- Systems - projekt Online myslenie
Nadácia pre deti Slovenska, Hodina deťom, projekt Beh na dlhé trate



Projekt OFF & ON
1 rok, 3 dobrovoľníci, angličtina, nové zážitky, priateľstvá

Európský zbor solidarity 



Projekt Moderné vzdelávanie
Rozvojový program Teen akcelerátor, 3 dni, 20 mladých, kopec zážitkov 

Európsky zbor solidarity 



Projekt Online myslenie
Online EduEscape room, 3 webináre nielen pre učiteľov, edukačné videá

Karpatská nadácia a T - systems



Expression a práca s deťmi
Jarné a letné prázdniny vo Face clube, 4 animátori, 10 dobrovoľníkov, dni plné zábavy



Expression a práca s deťmi
2 anglické campy, 4 lektori, 1 workshop week, 5 dní, 4 workshopy, spolu viac než 50 účastníkov



Expression a rodiny
2 Outdoorové aktivity, 15 dobrovoľníkov, viac než 70 účastníkov



Expression a práca s mladými
Escaperoom, metlobal, kalčetový turnaj, quiz show, karaoke, pizza, sushi, palacinky a iné



Expression a dobrovoľníctvo
Pomoc komunite s distribúciou rúšok počas pandémie Covid 19



Expression a cielené dobrovoľníctvo
3 teambuildingové aktivity, osobný rast, viac než 20 dobrovoľníkov



Expression a spolupráce
Európsky dialóg s mládežou - spolupráca s Radou mládeže Slovenska



Expression počas lockdownu
15 online inšpirácií ako efektívne tráviť voľný čas a 2 zaujímavé Face club challenge výzvy 



ĎAKUJEME!
SPONZOROM, DONOROM, PARTNEROM



rozvoj neformálneho a zážitkového vzdelávania
rozvoj spolupráce so ZŠ a SŠ

získanie štandardu kvality „S dobrovoľníkmi to vieme“
dokončenie rekonštrukcie Pôjdu

podpora solidarity  prostredníctvom programu Európsky zbor
solidarity, dobrovoľnícke a solidárne projekty

PRIORITY
NA ROK 2021


