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NODAM - Združenie detí a mládeže je dobrovoľné občianske združenie, ktoré pôsobí na území Slovenskej 
republiky so sídlom v Novom Meste nad Váhom. Má právnu subjektivitu a na Ministerstve vnútra SR bolo 
zaregistrované dňa 27. mája 2004 pod číslom VVS/1-900/90-23769. Je členom Rady mládeže Slovenska, Rady 
mládeže Trenčianskeho kraja a Rady mládeže Žilinského kraja. Združenie  je rozšírené v 6 krajoch a 9 okresoch 
Slovenskej republiky s počtom 748 členov do 30 rokov.





činnosť  s telesne  postihnutými  deťmi  a  snaha  o integráciu  týchto  detí  do  spoločenstva  so  zdravými
deťmi.

◦ Duchovná činnosť ponúka a duchovné obnovy pre široké spektrum mladých ľudí a starších detí počas
celého roka, ktorých cieľom je poznanie a prijatie vlastnej identity, prehĺbenie osobného duchovného
života, ktorý sa má zamerať na službu pre iných.

◦ Pobytové výchovné programy obsahujú v sebe rôznorodé formy kontaktu s deťmi a mládežou počas
prázdnin formou pobytových letných táborov. Sú zamerané na výchovné pôsobenie formou hry, športu
a zábavy.

◦ Prímestské tábory sú aktivitou pre deti, ktoré chcú cez letné prázdniny účelne, zdravo a tvorivo využiť
čas. 

◦ Výlety sú jednodňové alebo viacdňové akcie s deťmi a animátormi, zamerané na spoznávanie okolia,
lokality, pamätihodností a majú rôznu náplň.

◦ Vzdelávacia činnosť zahŕňa v sebe cyklické vzdelávanie vedúcich detských skupín, organizovanie kurzov
a vzdelávacích seminárov pre vedúcich skupín, a tým zabezpečuje odbornosť prístupu k deťom a získanie
potrebných vedomostí z pedagogickej praxe.

Združenie NODAM uplatňuje vo svojej práci výchovný systém sv. Petra Fouriera,
priekopníka pedagogiky, ktorý žil v 16. storočí v Lotrinsku. Výchovu dieťaťa
považoval za cestu spásy a odporúčal s ňou začať čo najskôr. Postoj úcty k človeku
bol základným kameňom jeho výchovy. Fourier mal cit pre všetko, čo sa týkalo
človeka. Odtiaľ plynie pochopenie pre dieťa, ktoré má byť- a skutočne je- človekom





Najvyšším orgánom združenia NODAM je Valné zhromaždenie, ktoré tvoria zástupcovia všetkých stredísk na
Slovensku. 22.– 24. apríla 2016 sa konalo v Trenčíne na Dopravnej akadémii 12. Valné zhromaždenie združenia.
Na jeho zasadaní bola schválená Správa o činnosti za rok 2015, Plán rozvoja činnosti na roky 2016 – 2017, Návrh
rozpočtu na rok 2016 a Správa kontrolnej komisie o hospodárení za rok 2015.

Predsedníctvo je  výkonným  orgánom  združenia.  Pozostáva  z predsedu  a troch  členov.  Na  svojich
zasadnutiach rieši vzniknuté problémy a aktuálne potreby stredísk.

Kontrolná komisia je najvyšší kontrolný orgán združenia.  Vykonáva kontrolu hospodárenia stredísk a má
troch členov.

Základnou  organizačnou  jednotkou  združenia  je  stredisko. Má  záujmové  skupiny  pôsobiace  v mestách
a okolitých obciach. Vedie ho predseda strediska v spolupráci s koordinátormi.

Združenie NODAM malo v roku 2016 príjmy vo výške 38 932 €. Tvorili ich dotácie zo štátnych orgánov vo
výške 3 950 €,  dotácia z Ministerstva školstva,  vedy výskumu a športu SR v grantovom programe PODPORA
tvorila sumu 13 777 € a účastnícke príspevky 21 204 €. Výdavky boli vo výške 37 921 €.  Finančné prostriedky
boli zväčša použité na priamu prácu s deťmi a mládežou takto:
materiál 6 861 €, energie a komunikácie 1 030 €, cestovné a dopravné 790 €, ubytovanie a stravovanie 3 562 €,

poistenie osôb 73 €, spracovanie účtovníctva a IT 1 420 € a bankové poplatky 40 €.





















NODAM - Združenie detí a mládeže úspešne rozvíja svoje pôsobenie na Slovensku. Chceme pomôcť deťom
a mladým ľuďom plnohodnotne využívať voľný čas,  ukazovať  im správny smer a podporovať budovanie ich
charakteru. Zrelá mládež je nádejou budúcnosti štátu, cirkvi a celej spoločnosti. Svojím skromným podielom
chceme aj my k tomu prispieť.

Vypracovala: Mgr. Eva Matlová 
predseda združenia


