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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 759 členov do 30 rokov.  

 

 Hlavným cieľom združenia NODAM je vytvoriť trvale udržateľný program rozvoja osobnosti detí a 

mládeže, podporovať ich sebarealizáciu, s osobitným zreteľom na opustené a sociálne slabšie deti, ako aj 

poskytovať ponuku na hodnotné vyplnenie voľného času detí 

a mládeže športovými, kultúrnymi, intelektuálnymi, 

duchovnými a sociálnymi aktivitami na báze dobrovoľnosti a 

slobody výberu. Združenie formuje mládež a pripravuje ju na 

budovanie rodín. Konečným cieľom je vychovať čestných 

občanov  v duchu kresťanských zásad. Združenie úzko 

spolupracuje s katolíckou rehoľou Školské sestry de Notre 

Dame a s rádom Premonštrátov.  
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NODAM organizuje prácu s deťmi a mládežou v 12 strediskách na Slovensku – Bašovce, Beckov, 

Bobrov, Holíč, Klin, Košice, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Trenčín, Vranov nad Topľou a 

Zubrohlava v 50 základných kolektívoch združenia. 

 

 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 v plnom 

zmysle slova. Svet potrebuje ľudí, ktorí sú tu pre druhých. A my musíme žiť pre deti, zvlášť pre tie, ktoré 

vychovávame, aby rástli v láske a dobrote.  

     Konať čo najviac dobra chcela Fourierova spolupracovníčka 

- učiteľka bl. Alexia le Clerc. Za hlavnú úlohu vychovávateľa 

považovala naučiť deti žiť. Odporúčala zameriavať ich na 

vnútro a nepredimenzovať dieťa mnohým hovorením. Ono 

potrebuje vzor, málokedy slovo. Snažíme sa pri kontakte s 

deťmi vytvárať osobné a priateľské vzťahy a zaujímať sa o ich 
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problémy. V neformálnych rozhovoroch a stretnutiach poukazujeme na zmysel života a chceme v nich 

vzbudiť odvahu ísť po ceste dobra a pravdy. Žijeme s deťmi v tomto svete, ale nechceme sa stať svetskí. A 

napokon cieľom výchovného systému je budovať v deťoch a mladých ľuďoch radostné srdce a obetavého 

ducha. 

 

 

Najvyšším orgánom združenia NODAM je Valné zhromaždenie, ktoré tvoria zástupcovia všetkých 

stredísk na Slovensku. 15.–17. marca 2019 sa konalo v Žiline u saleziánov 15. Valné zhromaždenie združenia. 

Na jeho zasadaní bola schválená Správa o činnosti za rok 2018, Plán rozvoja činnosti na roky 2019 – 2020, 

Návrh rozpočtu na rok 2019 a Správa kontrolnej komisie o hospodárení za rok 2018. 

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.   
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    Združenie NODAM malo v roku 2019 príjmy vo výške 59323 €. Tvorili ich dotácie z mestských 

úradov vo výške 250 €, dotácia z Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR v grantovom programe 

PODPORA tvorila sumu 23314 €, príjmy 2 % z daní 5542 € a účastnícke príspevky 30217 €. Výdavky boli vo 

výške 60733 €. Finančné prostriedky z dotácie MŠ VVaŠ boli zväčša použité na priamu prácu s deťmi a 

mládežou takto: materiál 20566 €, energie a komunikácie 947 €, cestovné a dopravné 1167 €, ubytovanie a 

stravovanie 36184 €, poistenie osôb, spracovanie účtovníctva, IT, bankové poplatky a vstupné 1869 €. 

 

 

V roku 2019 sa rozbehli aktivity vo všetkých 50 

základných kolektívoch s členmi, ale aj s ostatnými  deťmi a 

mládežou, ktorí sú v jednotlivých strediskách. 

Fotodokumentácia zo všetkých aktivít združenia sa nachádza 

na webovej stránke www.nodam.sk. 

• Pravidelná klubová činnosť spočívala v 

stretávaní sa s deťmi a mládežou na 

http://www.nodam.sk/
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stretkách, ktoré mali výchovnú myšlienku, obsahovali hry, tvorivosť, športové i tanečné 

aktivity, ďalej to boli záujmové krúžky rôzneho zamerania s cieľom budovať spoločenstvo a 

viesť deti k altruizmu. Počet detí, ktoré týždenne navštevovali stretká v celom združení, bol 

vyše 800, počet animátorov a dobrovoľníkov, ktorí činnosť pripravovali bolo asi 90 a počet 

stretnutí vyše 2 400. Touto aktivitou sa zabezpečila systematická práca s deťmi a mládežou 

a zároveň boli deti i animátori vychovávaní k demokracii tým, že samostatne rozhodovali o 

aktivitách, vyhodnocovali ich a robili reflexiu po ich skončení. V strediskách za účasti detí s 

mentálnym a telesným postihnutím, s deťmi z neúplných a rozvrátených rodín, z 

chudobnejších oblastí vidieka a s deťmi z etnických minorít sa rozvíjali poznatky pri 

uplatňovaní ľudských práv, pri nutnom rešpektovaní rôznorodých rozdielov u detí. 

Podporovali sa dobrovoľnícke aktivity mladých ľudí pre deti a tým sa zvyšoval počet 

zapojených detí do pravidelných činností.  

• Jednodňové aktivity boli realizované formou turistických výletov, športových popoludní, 

vychádzok do prírody spojených s 

opekačkou, náučných exkurzií, 

karnevalov, plesov, akadémií k sviatkom, 

návštevou ZOO, divadla, kina, kultúrnych 

a umeleckých podujatí, koncertov, 

duchovných stretnutí a dní priateľstva pre 

väčšie skupiny detí a mládeže. Na 53 

akciách sa zúčastnilo 1946 detí a mladých 
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ľudí. Pri ich realizácii sa podporovali dobrovoľnícke aktivity a uskutočňovalo sa neformálne 

vzdelávanie v práci s mladými ľuďmi, ktorí si priamo v teréne overovali svoje schopnosti. Pri 

riešení vzniknutých problémov sa uplatňovala výchova mladej generácie k demokracii, 

pretože museli samostatne vstupovať do rozhodovacích procesov a vyjadrovať sa. Tým sa 

zvyšoval počet zapojených detí a mládeže do pravidelnej činnosti.  

• Viacdňové aktivity sa uskutočňovali ako duchovné obnovy spojené s výletom, ktoré boli 

zamerané na prehĺbenie duchovného rozmeru animátorov, ktorí pracujú s deťmi, ale aj 

komplexné výletové stretnutia detí a animátorov v prírodnom prostredí lesov so športovo-

zábavnou činnosťou. Tieto viacdňové výlety znamenali pre deti a animátorov vzájomné 

zblíženie, účelné využitie víkendov, nadobudnutie nových poznatkov a budovanie vlastnej 

osobnosti. Týchto aktivít za rok 2019 bolo 19 a zúčastnilo sa ich 471 detí a animátorov. Tieto 

akcie boli zamerané na osobnostný rozvoj animátorov a budovanie ich charakteru. Ich 

realizovaním bola podporená systematická 

práca s mládežou. Výchova mladej generácie 

k demokracii bola zabezpečená vstupmi o 

rešpektovaní iných kultúr a etník, 

prednáškami o diskriminácii, životnom 

prostredí a prevencii závislostí. Príťažlivosť 

aktivít cez víkendy viedla k zvyšovaniu počtu 

mladých ľudí zapojených do pravidelnej 

činnosti. 
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• Táborová činnosť sa vykonávala s cieľom vytvorenia priestoru pre oddych, šport i hru, nové 

priateľstvá a zaujímavosti s témou a tiež výchovnou myšlienkou. Združenie zorganizovalo v 

roku 2019 pre vyše 600 detí a mladých ľudí pestré leto plné hier, súťaží, športu, ale aj aktivít 

zameraných na rozvoj morálnych a charakterových hodnôt. Boli to prímestské a pobytové 

tábory pre deti a mladých ľudí z celého Slovenska. Vranovčania sa cez rôzne aktivity na 

tábore TAKTIKA učili vlastnostiam ako odvaha, trpezlivosť, pokora a pomoc iným. V 

Moravanoch nad Váhom boli na tábore deti a mládež z Holíča. Malí Košičania v tábore s 

názvom Spolu okolo Slnka prežívali počas týždňa celý liturgický rok na Sninských rybníkoch. 

Deti  z Nového Mesta nad Váhom v tábore INSTACAMP pri Vršateckom Podhradí hľadali 

vzory hodné nasledovania. Cez hry, súťaže a tvorivé aktivity sa z followerov stávali 

influcenceri. Oravci z dedín Zubrohlava, Klin a Bobrov v dvoch týždenných turnusoch prežili  

tábor – Cestovanie v čase. Beckovské deti v dennom tábore a Novomešťania na 

prímestskom tábore sa snažili cez aktivity robiť seba i druhých šťastnejšími. Navštívili 

Trenčiansky hrad, Ranč pod Babicou, jaskyňu Čertova pec a Kamennú. Deti z Piešťan počas 

denného tábora videli zámok Bojnice, jaskyňu 

Driny a plavili sa loďou. Okrem táborov 

združenie NODAM pripravilo duchovno-

tvorivý pobyt pre dievčatá v Beckove a 

duchovnú obnovu v Novom Meste nad 

Váhom. Staršie dievčatá mali možnosť prežiť 

týždeň v tichu kláštora a samote s 
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individuálnym sprevádzaním. Letnými aktivitami každoročne vrcholí celoročná práca s deťmi 

a mládežou, ktorá sa zameriava na zmysluplné využitie voľného času, rozvoj osobnosti a 

budovanie charakteru. Aktivity prispeli k podpore dobrovoľníckych aktivít a k zvyšovaniu 

počtu zapojených detí a mládeže do pravidelných činností aj počas celého roka. Animátori 

uplatňovali demokratické postoje v samostatnom rozhodovaní a riešení problémov počas 

pobytových podujatí.  

• Koledovanie, vianočné programy a vianočné jarmoky tvorili značnú časť vianočných aktivít 

vo všetkých strediskách ako kultúrne programy pre širokú verejnosť s veľkou účasťou detí a 

mládeže. Cieľom uvedených akcií bolo vybudovať a podporovať v deťoch a mladých ľuďoch 

zmysel a citlivosť urobiť niečo pekné pre iných. Je dôležité všímať si rozvoj kultúrno-

dramatických, hudobných a tanečných talentov u detí a dať im možnosť realizácie. Zároveň 

sa tvorivo využil voľný čas vianočných prázdnin a asi mesiac trvajúcich nácvikov v 

poobedňajšom voľne. Animátori a deti spoločným stretávaním sa  a pripravovaním 

programu rozširovali vlastný rozmer 

entuziazmu a spolupatričnosti voči iným, 

rozvíjali svoje schopnosti a tiež vytvárali 

navzájom nové priateľstvá v skupinách. 

Vianočných umeleckých programov sa 

zúčastnilo okolo 500 detí a animátorov vo 

všetkých strediskách združenia. Pri realizácii 

týchto aktivít sa budovala v deťoch a mladých 
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ľuďoch tolerancia voči ostatným, zvyšoval sa počet zapojených detí a mládeže, pretože 

kultúrne podujatia sú veľmi atraktívne pre deti i mladých ľudí. 

• Vzdelávanie bolo organizované formou pravidelných dvojtýždňových stretnutí s vedúcimi 

detských spoločenstiev -animátormi- kvôli ich vzdelanostnému a odbornému rastu v 

strediskách združenia. Animátori prehĺbili svoje poznatky na intenzívnych animátorských 

kurzoch s odbornými prednášateľmi - pedagógmi, ktoré sa zaoberali psychológiou dieťaťa, 

komunikáciou, empatiou, tvorivosťou, syndrómom ADHD, prípravou stretnutí s deťmi a 

osobnosťou animátora. Na záver dostali certifikáty o odbornej spôsobilosti viesť stretnutia s 

deťmi vydaný združením NODAM.  Spolu s ostatnými vzdelávacími podujatiami to bolo za 

rok 2019 deväť akcií s počtom 152 mladých ľudí. Týmito vzdelávacími aktivitami sa 

podporila realizácia systematickej práce s mládežou a pri ich organizovaní sa zvýšila kvalita a 

kontinuita neformálneho vzdelávania. Animátori získavali zručnosť obhajovať vlastné práva 

a práva detí z rôznych prostredí a etník. V prednáškach o ľudských právach nadobudli 

poznatky pri uplatňovaní občianskych a ľudských práv, ktoré môžu uplatniť pri práci s deťmi. 

Účasťou mladých ľudí, ktorí chcú pracovať s 

deťmi, sa podporila realizácia 

dobrovoľníckych aktivít, nakoľko aktivita 

rozvíja účasť mladých ľudí na vzdelávacích 

kurzoch. S novými vyškolenými animátormi 

sa zvýšil počet zapojených detí a mládeže do 

pravidelných činností združenia.  
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Naše združenie v oblasti Stratégie – téma PARTICIPÁCIA - napĺňalo strategický cieľ č. 2 – Rešpekt k 

mladým takto: 

• Žiacke školské samosprávy a mládežnícke parlamenty – mali svoje okrúhle stoly Novom 

Meste nad Váhom, na ktorých sa podporovalo partnerstvo a rešpektujúca komunikácia 

reálneho hlasu mladých vo všetkých oblastiach života školy. Mladí ľudia boli prizvaní do 

diskusie, aby vyjadrovali svoje názory a pokúsili sa o riešenia. Partnerom bolo v Novom 

Meste nad Váhom Gymnázium sv. Jozefa. Pribudli školské parlamenty vo Vranove nad 

Topľou – Gymnázium sv. Františka z Assisi a v Zubrohlave – základná škola.   

• Animátorské kurzy –  do konca roku 2019 sa uskutočnili tri – v Košiciach, vo Vranove nad 

Topľou a v Kline. Počet animátorov, ktorí dostali certifikát na prácu s deťmi bolo 30. Na 

kurzoch prednášali lektori – pedagógovia, špeciálni pedagógovia, psychológovia a 

sociológovia, ktorí pripravovali mladých ľudí 

na konkrétne pôsobenie 

• Formačno-vzdelávacie stretnutia 

animátorov a víkendovky osobnostného 

rozvoja - Vo všetkých 12 strediskách na 

Slovensku - Bašovce, Beckov, Bobrov, Holíč, 

Klin, Košice, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, 

Piešťany, Trenčín, Vranov nad Topľou a 
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Zubrohlava sa pravidelne 1x mesačne uskutočňovali formačno-vzdelávacie stretnutia 

animátorov, na ktorých komunikovali pracovníci s mládežou s animátormi, ktorými sú  

študenti stredných a vysokých škôl venujúci sa dobrovoľníckej práci v združení NODAM. 

Počet aktívne zapojených animátorov v združení je okolo 80. Víkendoviek osobnostného 

rozvoja pre členov a vedúcich základných zložiek bolo za doterajšie obdobie 17 a počet 

zúčastnených bol asi 180 mladých ľudí. Fotodokumentácia z týchto aktivít je zverejnená na 

webovej stránke združenia www.nodam.sk a pred ich uskutočnením pozvánkami, plagátmi 

a informačnými letákmi.  

V oblasti Stratégie – téma DOBROVOĽNÍCTVO - napĺňalo naše združenie strategický cieľ č. 1 – Mladí 

v dobrovoľníctve takto: 

• Dobrovoľníctvo so špecifickými potrebami: Špeciálnou marginalizovanou skupinou boli 

Rómovia, ktorým sme sa priamo venovali na pravidelných stretnutiach Nodamu v 

stredisku Nitra. Ich začlenenie a 

integrácia spočívala v systematickej práci 

na ich socializácii a osvojovaní si 

základných návykov. Pravidelné a 

systematické stretnutia detí z rómskej 

etnickej minority v Nitre sa konali raz 

týždenne v našom stredisku. Na 

stretnutiach sa využívala vnútorná 
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motivácia, kedy deti pracujú na tom, čo ich samé zaujíma. Deti si osvojili a pochopili 

pravidlá, ktorých dodržiavanie sa od nich požaduje, čo prispelo k tomu, že sa rieši oveľa 

menej konfliktov spôsobených nedodržiavaním pravidiel. Rómske deti sa viedli k 

objektívnemu sebahodnoteniu, pričom to bola snaha o spätnú väzbu – nehodnotia sa 

deti len „sami pre seba“, ale správanie a činnosť sa hodnotí spolu s nimi. Usilovali sme 

sa o pozitívne orientované hodnotenie, vychádzajúc z predpokladu, že každý môže byť v 

ničom dobrý. Pri pravidelných mimoškolských stretnutiach sa dosahoval individuálny 

prístup k týmto rómskym deťom, rozvíjala sa ich slovná zásoba a aj schopnosť v 

slovenčine odkomunikovať aspoň najjednoduchšie vety, zároveň zmysluplne využívať 

čas a vedieť si nájsť nejakú činnosť. Usilovali sme sa u detí rómskej komunity formovať 

pozitívne morálne, charakterové a vôľové vlastnosti ako čestnosť, spravodlivosť, čomu 

sme napomáhali aj vlastným príkladom. Prejavy agresivity a spoločensky neprijateľného 

správania sme sa usilovali nahradiť prijateľnými prejavmi, u niektorých detí sa dá 

hovoriť o náznakoch asertívneho 

správania. Snažili sme sa eliminovať 

potenciálne riziká detí, ako napr. 

nesprávne využívanie voľného času tým, 

že sa im vypĺňa pre nich zaujímavými 

aktivitami. Išlo o čo najväčšiu mieru 

individuálneho prístupu – rozdelením 

detí do viacerých, osobitne pracujúcich 
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skupín. Realizovali sme interakciu s inými skupinami detí, aby mali možnosť vidieť aj iné 

vzorce správania, napr. boli sme na nácviku detského spevokolu, prišli medzi nás 

škôlkari, chodili k nám iracké deti, ap. 

V oblasti Stratégie – téma PRÁCA S MLÁDEŽOU - napĺňalo naše združenie strategický cieľ č. 1 – 

Hodnota práce s mládežou takto: 

• Pedagogicko-psychologické semináre pre dobrovoľníkov a vedúcich základných 

kolektívov - Aktivity prispeli k zrelosti, nachádzaniu životného smerovania a 

sebapoznania jednotlivca aj skupiny. Uskutočňovali sa podľa potreby a možnosti 

jednotlivých stredísk. Na nich sa zlepšovali zručnosti a podporoval sa  prechod z 

mladého veku do dospelosti. Podporovali prínos práce s mládežou a vypĺňali ich 

mimoškolskú činnosť. Akcie realizovali pedagógovia, špeciálni pedagógovia a 

psychológovia, ktorí sú prevažne členmi alebo spolupracovníkmi združenia Nodam. 

Štatisticky sme zorganizovali 20 týchto 

aktivít s počtom účastníkov 310. Do 

budúcnosti rátame so zapojením mládeže 

do profesionálnych akreditovaných 

programov podľa ponuky. Aktivity sa 

vyhodnocovali priebežne po ich ukončení 

v strediskách a výstup z posledného 
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hodnotenia komunikoval napĺňanie cieľa, ktorým je prínos práce s mládežou. 

V oblasti Stratégie – téma ZDRAVIE A ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL - napĺňalo naše združenie strategický 

cieľ č. 1 – Vzdelávanie v oblasti zdravia takto: 

Detské a dorastové obdobie života je dôležité pre formovanie základov pre zdravý 

spôsob života. So zmenou spoločenských pomerov došlo k oslabeniu vonkajších 

stabilizačných faktorov, čím sa zvýšili požiadavky na osobnostné faktory rodičov a ich 

pripravenosť na zabezpečenie zdravého vývoja detí v zdravej a dobre fungujúcej rodine. K 

týmto celospoločenským problémom sa stavala práca v našom združení veľmi konkrétne. 

Keďže pracovníci s mládežou sú kvalifikovaní pedagógovia, špeciálni pedagógovia a 

psychológovia, odborne a adekvátne pristupujú k problémom detí a mladých ľudí. Na 

pravidelných stretnutiach detí a na systematických stretnutiach animátorov a 

dobrovoľníkov, sa preberali témy týkajúce sa ochrany a podpory zdravia. Spolupracujúci 

lekár mal prednášky o prevencii vzniku chorôb, úrazov a o zdravom životnom štýle. 

Psychológovia sa zaoberali v skupinách alebo jednotlivo krízam, ktorých sú deti svedkami v 

rodinách. Veľmi aktuálny bol problém fungovania detí v rozvedených rodinách, kde 

navštevujú rodičov striedavo po týždni. Tieto problémy sú v súčasnosti natoľko akútne, že 

pri pravidelných stretnutiach detí a mladých ľudí nie je možné vyhýbať sa týmto témam. 

Práve naopak - sú im ponúkané riešenia, možnosti aj odborná pomoc. Okrem pravidelných 

stretnutí sa tieto témy rozoberali aj na víkendovkách a viacdňových podujatiach pre deti a 

mládež. Animátori boli vzdelávaní o prevencii vzniku chorôb, úrazov, násilia a kriminality v 
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rámci združenia pracovníkmi s mládežou, ktorí sú odborníkmi na uvedené témy. Ďalšou 

aktivitou boli prednášky zamerané na prevenciu proti násiliu - vzdelávacie aktivity pre 

mládežníckych vedúcich v jednotlivých strediskách. Prednášky realizovali odborníci z 

psychologickej a medicínskej praxe–špecialisti na prevenciu proti násiliu medzi deťmi. 

Metódami boli prezentácie, diskusia, konkrétne výstupy a spôsoby riešenia navodených 

problémov z praxe. Do týchto aktivít sa v minulom roku zapojilo 500 členov združenia. 

V oblasti - napĺňalo naše združenie strategický cieľ č. 3 – Nové služby takto: 

Mladí ľudia zo znevýhodneného prostredia boli v našom združení uprednostňovaní po 

stránke sociálnej i finančnej. Jedná sa o tieto skupiny: 

1. deti a mladí ľudia s mentálnym alebo telesným postihnutím (Aspergerov syndróm, 

hyperaktivita, vrodená malforácia hornej končatiny, fenylketonúria, dyslexia, 

dysgrafia, dyskalkúlia, narušená komunikačná schopnosť) 

2.  deti z rozvrátených a sociálne znevýhodnených rodín (rodičia sú psychicky chorí, 

mentálne retardovaní alebo vo väzení) 

3. deti z detských domovov 

4.  deti z rómskej etnickej minority 

5.  deti z mnohopočetných rodín sociálne slabo zabezpečených z lokality Orava 

Združenie má vypracovaný program, ktorý slúži ako nástroj pre podporu týchto detí a 

mladých ľudí a zároveň pre ich zapájanie sa do aktivít organizácie. Súčasťou systému 
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bola aj spolupráca s odborníkmi v oblasti psychológie, špeciálnej pedagogiky a 

zdravotníctva, ktorí pripravujú mládežníckych vedúcich a dobrovoľníkov na prácu s 

takýmito deťmi a mládežou. Na formačných stretnutiach, animátorských kurzoch, 

víkendovkách osobnostného rozvoja a pedagogicko-psychologických prednáškach boli 

dobrovoľníci a pracovníci s mládežou školení pre takéto stretnutia so znevýhodnenými 

deťmi a mládežou. Finančne sa prihliadalo na účasť týchto detí a mládeže na aktivitách 

a podporujú sa vyššími čiastkami financií. Zároveň tu išlo o integráciu týchto detí a 

snaha nerobiť rozdiely medzi znevýhodnými a neznevýhodnenými  účastníkmi aktivít. 

Špeciálnou marginalizovanou skupinou sú Rómovia, ktorým sa priamo venujeme na 

pravidelných stretnutiach Nodamu v stredisku Nitra. Ich začlenenie a integrácia 

spočívala v systematickej práci na ich socializácii a osvojovaní si základných návykov. 

Keďže sa jedná o voľnočasové aktivity, je náročné zabezpečiť u nich pravidelnosť a 

záujem o vec. So skupinou rómskych detí v Nitre pracujeme úspešne už piaty rok a 

výsledkom je prejavenie dôvery aj u 

rodičov z osady. Každoročne podávame 

projekt na Radu mládeže Žilinského 

kraja, ktorý podporuje finančne niekoľko 

detí na letných táboroch. Tieto deti sú z 

lokality Orava a jedná sa o sociálne 

znevýhodnené rodiny, ktoré 

podporujeme finančne. Aktivity sa 



19 
 

zverejňovali pred uskutočnením plagátmi, pozvánkami a informačnými letákmi a po 

skončení vo fotogalérii združenia Nodam na www.nodam.sk. Do aktivít sa zapojilo 

približne 100 členov. 

• Spolupráca s miestnymi komunitami sa uskutočnila s Mestským úradom Nové Mesto 

nad Váhom,  Mestským úradom Košice, Mestským úradom Vranov nad Topľou, 

Obecným úradom Beckov, Klin, Zubrohlava a Mestským úradom Holíč formou 

organizácie spoločných akcií a finančnej pomoci. Komunikácia s predstaviteľmi 

miestnych samospráv pomohla mladým ľuďom demokraticky rozhodovať a samostatne 

riešiť záležitosti, ktoré boli potrebné pre zabezpečenie kvalitnejšieho chodu práce 

združenia NODAM.  

• Propagácia aktivít združenia sa realizovala pravidelnou aktualizáciou webovej stránky 

www.nodam.sk a  jej postupným skvalitňovaním a dopĺňaním, ďalej pravidelným 

publikovaním článkov o činnosti združenia v Piešťanských novinách,  Katolíckych 

novinách a na www.mladez.sk. Cieľom propagácie bolo, okrem informovanosti, zvýšiť 

počet zapojených detí a mládeže do pravidelnej činnosti združenia.  

• Realizácie cieľov grantového programu PODPORA bola zabezpečená v plnej miere 

skoro vo všetkých aktivitách organizovaných združením NODAM. Rozvíjala sa 

systematická práca s mládežou v pravidelných stretnutiach detí a animátorov, zvyšovala 

sa kvalita neformálneho vzdelávania v práci s mládežou formou všetkých vzdelávacích 

aktivít, seminárov a prednášok. Výchova mladej generácie k demokracii bola 

uplatňovaná priamo v praxi pri práci s deťmi, pretože demokratické rozhodovanie a 
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riadenie bolo súčasťou samostatnej práce animátorov. Poznatky o ľudských právach, 

ktoré mali dobrovoľníci a animátori osvojené zo vzdelávacích aktivít, realizovali pri 

jednotlivých akciách s deťmi. Príťažlivosť ponúknutých programov pre deti a mladých 

ľudí podporovala dobrovoľnícke aktivity a zvyšovala počet zapojených detí a mládeže do 

pravidelných činností.  
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NODAM - Združenie detí a mládeže už 15 rokov úspešne rozvíja svoje pôsobenie na 

Slovensku. Chceme pomôcť deťom a mladým ľuďom plnohodnotne využívať voľný čas, ukazovať im 

správny smer v živote 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                             


