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OZ Ain Karim

Milý čitateľ,
Občianske združenie Ain Karim oslávilo v roku 2008 svoje prvé narodeniny a my sme si uvedomili, že náš sen sa pomaly stáva skutočnosťou.
„Človek unesie veľa, pokiaľ unesie sám seba“ (Axel Munthe), bolo motto roku 2008, ktorý pre nás znamenal čas prípravy pre blížiace sa konkrétne napĺňanie vízie: „Dom prijatia“. Zlepšili sme systém práce, zaviedli pravidlá a definovali projektové tímy. V marci sme získali dobrovoľníka na plný
úväzok, ktorého práca výrazne ovplyvnila kroky vpred. Spustili sme našu
webovú stránku a tým sme sa stali prístupnejšími pre širokú verejnosť.
Úspešne sme rozšírili svoju spoluprácu o nové inštitúcie a dobrovoľníkov.
Veríme, že tento rok prípravy bude silným základom pre rok 2009.
Smelým cieľom roka 2009 je zabezpečenie stabilných priestorov pre
centrum „Dom prijatia“ v Šamoríne a poskytovanie základných psychologických a sociálnych služieb pre sociálne znevýhodnených a ľudí v krízo-

vých životných situáciách. Chceli by sme budovať kvalitné dobrovoľnícke
tímy pre službu odsúdeným vo výkone trestu a pre službu sociálne znevýhodneným skupinám a jednotlivcom. Plánujeme naďalej zlepšovať systém
práce, budovať partnerstvá s verejným, neziskovým i súkromným sektorom. Veríme, že rok 2009 prinesie stabilizáciu vnútorných zdrojov nášho
občianskeho združenia (personálnych i materiálnych) a tým sa zvýši kvalita
poskytovaných služieb.
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Mgr. Denisa Adamkovičová
predseda

Kto sme
V OZ Ain Karim bolo ku koncu roka 2008 zaregistrovaných 18 riadnych
členov a evidovaných 45 dobrovoľníkov.
Mgr. Denisa Adamkovičová

Mgr. Mária Lačná

predseda združenia, psychológ, fundraisor

člen správnej rady, psychológ

Mgr. Mária Vavreková

Mgr. Katarína Tkáčová

podpredseda združenia, sociálny pracovník,
projektový manažér

člen revíznej komisie, psychológ

Mgr. Mária Nováková

člen revíznej komisie, psychológ

člen správnej rady, koordinátor práce s odsúdenými

Mgr. Andrea Pilniková

Ing. Pavol Durec
člen správnej rady, dobrovoľník pre prácu
s trestanými osobami

u

u

Mgr. Viera Florková

člen revíznej komisie, psychológ

Mgr. Ivana Tisoňová

u

manažér pre vzťahy s verejnosťou
koordinátor projektu 3R

u

Naše ciele

Vízia

Naše občianske združenie má v strede svojho záujmu človeka a jeho
ľudské spoločenstvo, v ktorom žije. Preto sa snažíme o prehlbovanie komunitného princípu spoločnosti, teda princípu solidarity, spolupatričnosti,
vzájomného obohacovania a zdieľania životov.
Realizovaním alternatívnych riešení jednotlivých problémov na miestnej a regionálnej úrovni sa snažíme svojou činnosťou odstraňovať formy
kriminality, negatívneho individualizmu a nepriaznivú sociálnu situáciu
skupín i jednotlivcov.
Konkrétnym spôsobom sa venujeme predovšetkým rodinám a jednotlivcom v nepriaznivej sociálnej situácii a trestaným osobám vo výkone a po
výkone trestu odňatia slobody.
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Víziou OZ Ain Karim je budovanie centra „Dom prijatia“ ako miesta domova a uzdravenia pre všetkých ľudí bez rozdielu. Hlavným nástrojom pri
dosahovaní vízie je aktivácia vnútorných zdrojov skupín a jednotlivcov pre
rozvoj celej spoločnosti a riešenie jej existujúcich problémov.
Ide o chránené miesto pre:
• poskytovanie odbornej pomoci ľuďom v psychickej, spirituálnej, sociálnej kríze,
• potravinovú banku a odevný sklad fungujúce formou výmeny tovaru za drobné prospešné práce,
• zmysluplné trávenie voľného času v čajovni, tvorivej dielničke, diskusnom a filmovom klube a pod.,
• sprevádzanie pri hľadaní seba samého, zmyslu života a jeho naplnenia.

Projekt 3R - Radosť Rozdávaním Rastie
Koordinátor projektu: Mgr. Ivana Tisoňová
Tretí ročník projektu bol určený pre pomoc rodinám a jednotlivcom v sociálne nepriaznivej situácii. Projekt spočíval v organizácii verejnej miestnej
zbierky trvanlivých potravín, hygienických potrieb, školských pomôcok,
hračiek a knižiek. Z nazbieraných vecí sme spoločne s našimi dobrovoľníkmi pripravili balíčky, ktoré sme rozniesli 46-tim sociálne núdznym jednotlivcom a rodinám zo Šamorína a okolia. Tento rok bola distribúcia balíčkov
spojená s návštevou a rozhovormi, ktorých cieľom bolo hlbšie nadväzovanie kontaktu s cieľovou skupinou a mapovanie ich potrieb.
V novembri 2008 sme náš projekt 3R rozšírili o odborný seminár s názvom „3R – Radosť Rozdávaním Rastie alebo Terénna sociálna práca so sociálne znevýhodnenými deťmi a dospelými“, ktorý bol určený zástupcom
jednotlivých inštitúcií v Šamoríne a jeho okolí, našim dobrovoľníkom a širokej verejnosti. Zúčastnilo sa ho 43 ľudí. Cieľom bolo priblížiť zúčastneným,
čo je terénna sociálna práca, prečo je dôležitá, ako sa vykonáva, predstaviť
konkrétne činnosti a projekty v oblasti terénnej sociálnej práce. Úmyslom
bolo aj zosieťovanie jednotlivých organizácií v meste Šamorín a jeho okolí,
ktoré pracujú so sociálne znevýhodnenými.

Práca s trestanými osobami
Koordinátor práce s odsúdenými: Mgr. Mária Nováková
Členovia a dobrovoľníci nášho združenia sa od roku 2003 venujú práci
s trestanými osobami prostredníctvom skupinových aktivít. Počas roka
2008 tieto aktivity prebiehali pod názvami „Diskusný klub“ a „Malá skupinka“. Stretnutia prispievajú k rozvoju osobnosti odsúdených vo výkone
trestu a tým zvyšujú šance pre ich následnú úspešnú socializáciu po prepustení z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach nad
Parnou.
• Diskusný klub prebiehal jedenkrát za mesiac v sobotu poobede, išlo
o prácu so skupinou v počte 30-40 odsúdených mužov vo výkone
trestu odňatia slobody. V roku 2008 sme zorganizovali 13 diskusných klubov.
• Malá skupinka bola jeden až dvakrát za mesiac vo štvrtok, išlo o prácu so skupinou v počte 10-20 odsúdených mužov vo výkone trestu
odňatia slobody. V roku 2008 sme zorganizovali 13 stretnutí s hlavnou témou: „Identita muža“.
• V auguste sme uskutočnili prvé neformálne voľnočasové stretnutie
trestaných osôb po výkone trestu odňatia slobody.

Koordinačné stretnutia dobrovoľníkov
foto
Stretnutia sú určené dobrovoľníkom, ktorí chcú akýmkoľvek spôsobom pomáhať pri realizácií cieľov nášho združenia. Dobrovoľníkom
myslíme človeka, ktorý chce prispieť svojou prácou, časom, vedomosťami a schopnosťami, bez nároku na finančnú odmenu, k napĺňaniu
vízie nášho združenia.
V našom občianskom združení sa v roku 2008 vyprofilovali dva dobrovoľnícke tímy: dobrovoľnícky tím 3R zameraný na prácu so sociálne
znevýhodnenými rodinami a jednotlivcami v Šamoríne a dobrovoľnícky
tím pre prácu s trestanými osobami vo a po výkone trestu odňatia slobody v Trnave.
Cieľom dobrovoľníckych stretnutí je budovanie kvalitného dobrovoľníckeho tímu prostredníctvom rôznych spoločných aktivít, strategického
plánovania, vzdelávacích kurzov a seminárov a tým zvýšiť úroveň poskytovaných služieb.
V roku 2008 sme zorganizovali 3 koordinačné stretnutia dobrovoľníkov
tímu 3R a 13 koordinačných stretnutí dobrovoľníkov, ktorí sa venujú práci
s trestanými osobami.
Ak sa chceš pridať k nám do tímu, radi ťa medzi sebou privítame!

Sponzori a donori

Partneri a spolupráca

Mestský úrad (Šamorín)
Trnavský samosprávny kraj (Trnava)
Wolcott & Partners Investment Company s. r. o. (Galanta)
IBC 89, s. r. o. (Bratislava)
Salutis - Rudolf Adamkovič (Bratislava)
Ing. Simona Rusnáková (Zvolen)
Ing. Eugen Váczi (Bardejov)
Ján Boldiš (Šamorín)
Martin Šiket (Bratislava)
Rodina Rusnáková (Zvolen)
Rodina Veselovská (Čadca)
Rodina Nováková (Veľké Rovné)

Mestský úrad (Šamorín)
Rímsko - katolícky farský úrad (Šamorín)
Klára Bokesová (Bratislava)
Rehoľa najmenších bratov františkánov sv. Františka z Pauly
(Vranov u Brna, CZ)
JUDr. Anna Durdíková (Šamorín)
Základná škola Mateja Bela (Šamorín)
Základná škola Mateja Korvína (Šamorín)
Základná škola (Kalinkovo)
Evanjelický farský úrad (Šamorín)
Fórum kresťanských inštitúcií (Bratislava)
Oľga Stropkovičová
(Združenie Matta Talbota, pobočka Trnava)
vdp. Libor Škriputa
(Rímskokatolícky farský úrad, Križovany nad Dudváhom)
PaedDr. vdp. Gabriel Dzvoňár
(Zbor väzenskej a justičnej stráže, Hrnčiarovce nad Parnou)
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Správa o hospodárení za rok 2008

Položky

Občianske združenie Ain Karim

1. dary

47 737,00
9 000,00

3. účastnícke poplatky

0,00

4. úroky

10,70

5. nadácie

0,00

6. pôžičky

500,00

7. dotácie

5 000,00

8. 2 %

0,00

9. ostatné

0,00
3 974,50

11. stav bankových účtov k 1. 1. 2008
Spolu v EUR (Prepočítané konverzným kurzom 30,1260 EUR/SKK)

0,00

3. poštovné
Suma v SKK

Spolu v SKK

1 421,00

2. telefón

Položka

10. stav pokladnice k 1. 1. 2008

Suma v SKK

1. cestovné

Celkové príjmy

2. členské poplatky

Celkové výdavky

303,00
66 525,20
2 208,23

9 155,00

5. strava

0,00

6. opravy

0,00

7. ubytovanie

0,00

8. bankové poplatky

1 206,00

9. ostatné služby

4 063,50

10. daň z úrokov

0,00

11. ostatné výdavky

19 773,00

12. mzda dohodára

2 400,00

13. 19 % daň na DÚ

760,00

14. finančná pomoc

7 199,00

15. úrazové a garančné poistenie za dohodára
Spolu
Stav pokladnice k 31. 12. 2008
Stav bankových účtov k 31. 12. 2008
Stav peňažných prostriedkov
k 31. 12. 2008 spolu

V Šamoríne, dňa 4. 1. 2009 vypracovala: Mgr. Ivana Tisoňová

760,00

4. materiál

Prepočítané konverzným kurzom 30,1260 EUR/SKK

44,00
46 781,50 SKK

1 552,86 €

84,00 SKK

2,79 €

19 659,70 SKK

652,58 €

19 743,70 SKK

655,46 €

Poďakovanie
„Ak pomôžeš jednému človeku, pomôžeš tým celému svetu.“ (Talmud)
Ďakujeme všetkým našim sponzorom, donorom, spolupracovníkom,
členom a dobrovoľníkom i všetkým tým, ktorí nám akoukoľvek činnosťou,
odbornými radami, modlitbou, motiváciou a povzbudzovaním pomáhali
pri aktivitách a projektoch v našom združení.
Najväčšia vďaka patrí Bohu, bez ktorého by naša činnosť v združení
nemala zmysel.

Kontakty a vizitka
Občianske združenie Ain Karim vzniklo 18. júna 2007 registráciou MV
SR podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších
predpisov pod číslom VVS/1-900/90-30352.
Právna forma: združenie, kód 701
IČO: 45013802
DIČ: 2022426648
Sídlo združenia: Kláštorná ulica 2, 931 01 Šamorín
Číslo účtu: 4007848248/7500
Telefón: +421 917 273 986, +421 911 312 309
E-mail: ainkarim@ainkarim.sk
WEB: www.ainkarim.sk
Autori:
Mgr. Denisa Adamkovičová
Mgr. Ivana Tisoňová
Mgr. Mária Nováková
Fotky: archív OZ Ain Karim, www.sxc.hu
Jazyková korektúra: Mgr. Ivana Tisoňová
Grafický dizajn: www.christianstudio.sk





Ak Ťa oslovila naša vízia a činnosť, môžeš sa pridať k nám do tímu formou:
•
•
•
•
•

dobrovoľníckej činnosti,
ponúknutia svojich vedomostí a skúseností,
zdieľania nápadov a vízií,
materiálneho daru - trvanlivých potravín, hygienických potrieb,
detského oblečenia, hračiek, potrieb do domácnosti a pod.,
finančného daru.
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