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NAŠA MISIA
Našimi cieľmi sú podľa stanov
Podporovať mladých ľudí v ich osobnostnom rozvoji,
Rozvíjať hodnoty, charakter, talent, líderstvo a angažovanosť,
Zvyšovať povedomie o neformálnom vzdelávaní a dobrovoľníctve,
Podporovať záujem o cudzie jazyky, iné kultúry a krajiny

Vytvárať priestor pre
všestranný osobnostný
rozvoj a sebarealizáciu
mladých ľudí.
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NAŠA VÍZIA

Mladiinfo Dolný Kubín
ako ideálne miesto pre
všestranný osobnostný
rozvoj a sebarealizáciu
mladých ľudí.
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NAŠE AKTIVITY
Pravidelné aktivity
STREDCO Coworking
Práca s aktívnou mládežou v meste
Koordinácia zahraničných dobrovoľníkov
Implementácia medzinárodných projektov
Vysielanie slovenských dobrovoľníkov do zahraničia
Rozvoj spolupráce a sieťovania v rámci mesta a regiónu
Duálne vzdelávania v spolupráci s Obchodnou akadémiou

Územná pôsobnosť
Primárna územná pôsobnosť: mesto Dolný Kubín (prevažná väčšina aktivít)
Sekundárna územná pôsobnosť: najbližšie okolie mesta a priľahlé obce do 20 km, Ružomberok.
Terciárna územná pôsobnosť: iné časti Slovenska (len príležitostné aktivity).
Zahraničná územná pôsobnosť: EÚ, susediace krajiny EÚ, Európa (zapojenie do medzinárodných
projektov, najmú Erasmus+ a Európsky zbor solidarity).

Systematická dlhodobá
práca s mladými v meste
Dolný Kubín.
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STREDCO
COWORKING
STREDCO Coworking je jedinečný projekt
zdieľaného pracovného priestoru, ktorý
vznikol v spolupráci s Obchodnou akadémiou
prerobením prázdnych, nevyužívaných tried
na štvrtom poschodí školy. Priestor môžu
využívať študenti, čerství absolventi a mladí
podnikatelia za bezkonkurenčný nájom 30
eur/mesiac (pracovný stôl, stolička, rýchly
internet, spoločná kuchynka, telocvičňa,
parkovanie).

STREDCO Coworking má 13 pravidelných a 9
nepravidelných členov, približne polovica
členov je vo veku do 30 rokov. Pravidelné
aktivity: krúžok programovania, tvorivé dielne,
divadielko,
filmové
večery,
neformálne
stretnutia členov.
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Coworking bol počas roka 2020 väčšinu času otvorený (s nútenou prestávkou 13.3. – 31.5.2020
z dôvodu zatvorenia školy počas pandémie. Prísne podmienky prevádzky coworkingu, zavedené
zo strany školy v ktorej sa nachádza, nedovoľovali návštevy, ani zapojenie študentov do
všetkých aktivít tak, ako sme plánovali. Najaktívnejšie obdobie prevádzky bol začiatok roka 2020
až do 13.3.2020. V tomto čase sa v coworkingu pohybovali tak zahraniční dobrovoľníci
pôsobiaci na školách v Dolnom Kubíne ako aj študenti iných škôl. Coworkingové priestory
aktívne využívali okrem iných študenti Pavlo Borsai (Spojená škola obchodu a služieb) a Jakub
Poničan (Gymnázium P. O. Hviezdoslava) na prácu na svojich vlastných projektoch (Pavlo
fotografovanie a grafika, Jakub programovanie, robotika, 3D tlač).
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DOBROVOĽNÍCI
ZO ZAHRANIČIA
V roku 2020 sme pomáhali Bratislavskej organizácii Mladiinfo Slovensko s ich projektom koordinovania
zahraničných dobrovoľníkov, ktorí pôsobili v troch organizáciách v Dolnom Kubíne prostredníctvom
programu EÚ Európsky zbor solidarity.
Základná škola Janka Matúšku
Tommaso Meroni z Talianska, 1.1. – 31.5.2020
Thais Winter z Francúzska, 1.1. – 31.5.2020
Leonie Bossniak z Rakúska, 1.9. – 22.12.2020
Obchodná akadémia Dolný Kubín
Katja Zuppke z Nemecka, 1.2. – 31.3.2020
Anna Figueroa z Rakúska, 1.10. – 30.11.2020
Mladiinfo Dolný Kubín
Daniele Cianflone z Talianska, 1.10. – 28.11.2020
Ruxandra Pasare z Rumunska , 9.1. – 30.6.2020

„Som rada, že som sa
mohla rozplávať s niekým
po nemecky. Nikdy predtým
som takúto možnosť
nemala a veľmi sa z toho
teším.“ Študentka,
anonymný dotazník

Dobrovoľníci pomáhali pri rôznych aktivitách. Do
marca 2020 boli aktivity pestré – pomoc na hodinách
anglického, nemeckého, francúzskeho jazyka, športové
aktivity, neformálne konverzačné stretnutia po
vyučovaní. S príchodom pandémie bola druhá
generácia dobrovoľníkov (september - december)
zapojená takmer výhradne do on-line jazykovej
konverzácie najmä z anglického a v menšej miere z
nemeckého jazyka. Napriek tomu spolupráca s
učiteľmi a odozva od žiakov boli nad naše očakávania.

„Vážim si vašu snahu, trpezlivosť a čas,
ktorý ste nám venovali. Po hodine s
vami som bola plná energie a
natešená. Asi ste si to ani neuvedomili
ale pre mňa ste veľká inšpirácia. Vaše
zanietenie pre témy, o ktorých ste s
nami diskutovali bolo super. Vďaka za
všetko.“ Študentka, anonymný dotazník
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SLOVENSKÍ DOBROVOĽNÍCI
V ZAHRANIČÍ
Dvaja dobrovoľníci zo Slovenska vycestovali v roku 2020 na dlhodobé projekty v zahraničí:
Lujza Blahútová do Poľska
Dorota Dúhová do Nemecka
V ruskom meste Tomsk sa na projekte aktuálne nachádzajú ďalší dvaja naši dobrovoľníci.
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MLÁDEŽNÍCKA
VÝMENA V BERLÍNE
Päť študentov Gymnázia P. O. Hviezdoslava
vycestovalo na Erasmus+ mládežnícku
výmenu do Berlína v termíne 8.-14.2.2020.
Bola to jediná takáto aktivita, na ktorú sme
ešte pred prepuknutím pandémie dokázali
vyslať mladých ľudí z Dolného Kubína.
Dobrovoľníčka z Rumunska Ruxandra Pasare
pripravila pre študentov pred odjazdový
tréning. Dozvedeli sa čo ich na výmene čaká,
základné
informáciami
o
programe
Erasmus+, typoch vzdelania a mali tiež
možnosť navštíviť našu organizáciu. Po
projekte spracovali žiaci svoje dojmi do
graficky peknej publikácie dostupnej na našej
web stránke v časti: mladiinfo.sk/publikacie.
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DUÁLNE VZDELÁVANIE
S Obchodnou akadémiu v Dolnom Kubíne sme podpísali zmluvu o duálnom vzdelávaní.
Päť záujemcov z radou žiakov prvého ročníka školy sme pozvali 12.10.2020 na assessment
day plný zaujímavých aktivít - podobných ako na pohovore do zamestnania vo veľkých
firmách. S vybratou žiačkou sme podpísali učebnú zmluvu a prezenčné praktické
vyučovanie plánujeme začať na jar roku 2021.
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HOSPODÁRENIE
Organizácia najskôr začínala na dobrovoľníckej báze. V roku 2020 sme už vyplatili prvé
mzdové náklady v súvislosti s realizáciou podporených projektov. Niektoré aktivity sme
presunuli na rok 2021. Väčšinu výdavkov v roku 2020 tvorili cesty dvoch dobrovoľníkov zo
Slovenska na ich projekt Európskeho zboru solidarity v ruskom meste Tomsk. Z dôvodu
pozastavenia viacerých aktivít a projektov sa ďalšie výdavky prejavia až v roku 2021.
Príjmy v roku 2020: 30 828,87 €
Výdavky v roku 2020: 3 3335,79 €
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
6.3%

Mzdové náklady
18%

Ostatné služby
1.7%

Cestovné
73.8%
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ĎAKUJEME ZA VAŠU
PODPORU
Tešíme sa na nové nápady a aktivity v roku
2021.
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