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Strednodobý plán činnosti DO Záhorácky Fénix 
na roky 2011 – 2013 

 
 
 
 Detská organizácia Záhorácky Fénix združuje stovky detí, mladých ľudí 
a dobrovoľníckych spolupracovníkov s deťmi a mládežou v širšom regióne Záhoria. 
Cieľovými skupinami činnosti organizácie sú deti od 6 do 15 rokov a mladí ľudia od 16 do 30 
rokov. 
 
 Organizácia funguje na demokratických princípoch a jej členov spája spoločné úsilie 
o skvalitnenie života detí, mládeže a mladých ľudí na Slovensku. K charakteristickým črtám 
tohto úsilia patrí aktivizácia cieľových skupín vo voľnom čase za účelom doplnkového 
výchovno-vzdelávacieho pôsobenia, so zapojením vrstovníkov z odlišným etnickým, 
kultúrnym a sociálnym zázemím. Podstatný podiel práce s deťmi a mládežou vykonávajú 
dobrovoľníci. Pravidelné aktivity pre cieľové skupiny sa odohrávajú v regiónoch na úrovni 
základných kolektívov, miestnych klubov. 
 
 Nepravidelná činnosť pre deti a mládež je organizovaná na všetkých úrovniach 
organizácie od základných kolektívov cez miestne kluby až regionálne aktivity. Spravidla má 
charakter niekoľkodňových pobytových podujatí, zameraných na zvolenú činnosť či okruh 
činností. K nepravidelnej činnosti patria aj dlhodobé, tematicky zamerané projekty. 
Organizácia sa pri práci s deťmi a mládežou orientuje na štyri základné záujmové oblasti: 
šport, príroda a technika, kultúra a detské a ľudské práva. 
 
 DO Zafénix tiež organizuje školiace aktivity určené vedúcim základných kolektívov 
a mládežníckym lídrom, ako aj animátorom a facilitátorom podujatí. 
 
 DO Zafénix je členom Rady mládeže Trnavského kraja. 
 
 Na medzinárodnej úrovni spolupracujeme najmä s partnerskými organizáciami 
a neformálnymi skupinami v Českej republike a v Rakúsku – oblasť Krems. 
 
 Hlavným dlhodobým cieľom organizácie je trvalo prispievať k zlepšovaniu možností 
detí a mládeže podieľať sa aktívne na spravovaní vlastného života. 
 
 DO Zafénix pôsobí ako organizácia detí, mládeže a dospelých. Hlavnou náplňou našej 
činnosti je práca s deťmi a mládežou a ich voľnom čase formou pravidelnej činnosti 
základných kolektívov, ale i krátkodobých a pobytových podujatí. Naše aktivity vnímame ako 
doplňujúcu alternatívu k systému škôl. V súčasnosti vnímame výzvu zvýšiť úroveň atraktivitu 
našej celkovej činnosti tak, aby nami ponúkaná alternatíva bola pre deti a mládež skutočne 
prínosná. 
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V rokoch 2011 až 2013 sa chceme zamerať na tieto oblasti činnosti: 
 

1. Podpora, realizácia a rozvoj pravidelnej a systematickej práce s deťmi a mládežou 
v oblasti neformálneho vzdelávania. 

2. Podpora zvyšovania kvality neformálneho vzdelávania, jeho kontinuitu a rozvoj 
3. Podpora cieľavedomej výchovy mladej generácie k demokracii 
4. Rozvoj poznatkov mladej generácie v oblasti uplatňovania občianskych a ľudských 

práv 
5. Podpora dobrovoľníckych aktivít mladých ľudí 
6. Zabezpečenie podmienok pre zvyšovanie počtu zapojených detí a mladých ľudí do 

pravidelných činností. 
 

1. Podpora, realizácia a rozvoj pravidelnej a systematickej práce s deťmi a mládežou 
v oblasti neformálneho vzdelávania. 

 
Základom činnosti DO Zafénix je celoročná práca s deťmi a mládežou. Táto činnosť je 
realizovaná hlavne na úrovni základných výchovných článkov – oddielov, družín, klubov 
a na úrovni miestnych klubov.  
 
Pravidelná činnosť v DO Zafénix prebieha v súčasnosti v základných kolektívoch, ktoré 
tvoria jednak rovesnícke skupiny ale i skupiny detí a mladých ľudí združené na základe 
záujmu. V budúcich rokoch chceme rozšíriť počet základných kolektívov. 
 
Cieľom je, aby sa deti a mladí ľudia v mieste svojho bydliska mali možnosť stretávať, 
zmysluplne tráviť voľný čas bez alkoholu, cigariet, drog, aby sa mohli realizovať tam, kde 
žijú, aby boli aktívni v obci a stali sa z nich zodpovední, angažovaní ľudia, tvoriaci zdravú 
spoločnosť. Chceme im pomôcť orientovať sa v živote, hľadať odpovede na otázky, ktoré 
musia riešiť a nenechávať ich odkázaných samých na seba.  
 
Dôležitým aspektom našich systematických stretnutí je možnosť podeliť sa o skúsenosti, 
zážitky so svojimi rovesníkmi, ktorí prežili niečo podobné a snažia sa pomôcť. V rokoch 
2011 až 2013 chceme pokračovať v systematických aktivitách – pravidelných základných 
kolektívov, ktoré sa stretávajú v priemere raz za dva týždne, niektoré oddiely i 1 x 
týždenne. 
 
Neodmysliteľnou súčasťou pravidelnej činnosti sú pobytové podujatia, medzi ktoré patria 
zimné a letné tábory organizované miestnym klubom DO Zafénix. Tábory patria 
k pravidelnej činnosti. Účasť na táboroch je umožnená tak členom, ako i nečlenom DO 
Zafénix. Letné tábory sú nielen vyvrcholením celoročnej činnosti našich základných 
kolektívov, ale ponúkajú pre nečlenov možnosti atraktívneho využitia voľného času 
a zoznámenie sa s náplňou činnosti jednotlivých oddielov a klubov. Organizujeme však 
i stanové a putovné tábory. Niektorých z našich táborov sa zúčastňujú i deti zo sociálne 
slabších vrstiev obyvateľstva. 
 
Činnosť realizovaná v období prázdnin má svoj význam predovšetkým v možnosti 
výchovného pôsobenia na deti a mládež v dlhšom časovom úseku, vytvára deťom 
a vedúcim prirodzené prostredie k nadväzovaniu osobného kontaktu, priateľských väzieb 
a vzájomného výchovného pôsobenia. Detské tábory budú i ďalšom období patriť 
k významným aktivitám základných článkov DO Zafénix. 
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Našim cieľom je: 
 

a. Osvieženie členskej základne náborom nových členov, predovšetkým z radov 
mládeže a dobrovoľníkov spomedzi talentovaných mladých ľudí do 26 rokov. 
Tento krok chceme uskutočňovať najmä prostredníctvom oslovovania mladých 
ľudí na školách ale i prostredníctvom spolupráce so študentskými radami. Týmto 
krokom chceme zabezpečiť dlhodobú kontinuitu členskej základne, čo prispeje 
k stabilizácii organizácie.  

b. Rozšírenie krátkodobých podujatí v období školských prázdnin. Pôjde 
predovšetkým o neformálne vzdelávacie aktivity, ktoré v súčasnosti pre nedostatok 
financií nemôžu realizovať (plavecké a lyžiarske kurzy, dopravná výchova, 
prevencia proti kriminalite, prvá pred lekárska pomoc a pod. 

 
c. Rozšírenie súboru aktivít realizovaných v priebehu školského roka, najmä 

formou tematických poznávacích zájazdov realizovanými v spolupráci so školami.  
 
d. Rozšírenie aktivít aj v oblasti práce s deťmi s menšín a zo sociálne slabších 

vrstiev, a to najmä formou intenzívnej spolupráce s miestnou samosprávou, a tiež 
prostredníctvom čerpania špeciálnych grantových prostriedkov 

 
2. Podpora zvyšovania kvality neformálneho vzdelávania, jeho kontinuitu a rozvoj 
 
DO Zafénix sa systematicky zaoberá oblasťou prípravy detí, dobrovoľníkov a vedúcich 
a realizuje celý rad vzdelávacích aktivít. Vzdelávania je realizované tak pre deti, ako i pre 
začínajúcich vedúcich, skúsených pracovníkov pre doplnenie ich vedomostí a zručností.  
 

 Neformálne vzdelávanie členov DO Zafénix 
 
Neformálne vzdelávanie sa stalo našou prioritou. Všetky jednodňové a viacdňové podujatia 
boli realizované za účelom naučiť deti využívať voľný čas. Súčasťou vzdelávania členov sa 
stal projekt „ Krídla“. Našim cieľom je vyškoliť v tomto programe čo najviac detí, naučiť ich 
samostatnej práci. Priblížiť deťom činnosť detských rád, ako organizovať stretnutia, ako 
prispievať do časopisov, Dohovor o právach dieťaťa.  
 

 Neformálne vzdelávanie dobrovoľníkov DO Zafénix 
 
Vo všeobecnosti platí, že dobrovoľníkom je ten človek, ktorý dáva zo svojho osobného času, 
energie, vedomostí a schopností v prospech činnosti, za ktorú nedostane finančnú odmenu, ale 
získava osobnostný a profesionálny rast, dobrý pocit, často nové priateľstvá a životné 
skúsenosti. 
Vzdelávanie dobrovoľníkov slúži na to, aby sa dobrovoľníci stali skutočne efektívnou 
pomocou pre organizáciu. Aby sa vedeli zorientovať tak v poslaní, ako aj v činnosti 
organizácie, pre ktorú pracujú a následne sa vedeli do jej aktivít efektívne začleniť. 
Prostredníctvom rozpracovaného programu „Len tak“ pre dobrovoľníkov budeme naďalej 
aktivizovať dobrovoľníkov na úrovni miestnych klubov. Chceme mladých ľudí informovať 
o dobrovoľníctve, ako sa stať dobrovoľníkom, čo to znamená a zároveň propagovať projekty.  
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Neformálne vzdelávanie vedúcich základných kolektívov 
 
Budeme pokračovať v systéme vzdelávania podľa schválenej smernice. Školenia chceme 
realizovať na úrovni miestnych klubov ale i rámci plánu DO Zafénix centrálne.  
 
 
 

Funkcia Požadovaná kvalifikácia Organizuje 

Inštruktor 

školenie inštruktora    
skúška inštruktora 

organizácia 

Vedúci ZK 

školenie vedúceho ZK 
skúška vedúceho ZK 

organizácia 

Animátor 

školenie pre animátorov 

organizácia 

Člen KK  

školenie funkcionárov DO 
Zafénix osvedčenie 
manager DO Zafénix 
I.stupeň organizácia 

Vedúci tábora DO 
Zafénix 

školenie pre vedúcich 
detských táborov  
osvedčenie vedúci 
detského tábora DO 
Zafénix organizácia 

 
 
 

 Školenie uskutočňovať v týchto moduloch: 
 
- Mladý vedúci 
- Vedúci detského kolektívu 
- Hlavný vedúci detského tábora 
- Vedúci zotavovacích podujatí 

 
Na základe záujmu budeme realizovať jarné a jesenné kurzy, ktoré budú propagované 
prostredníctvom webovej stránky. 
Vzdelávanie je určené pre dobrovoľníkov – pracovníkov s deťmi a mládežou 
v mimovládnych organizáciách, ktorí potrebujú pri výkone svojej práce základné vedomosti 
a zručnosti z oblastí práce s deťmi a mládežou a zároveň prispieva k zjednoteniu informácií 
a pôsobenia na deti a mládež. 
 
 Priamymi príjemcami sú: 
 

- dobrovoľní pracujúci v občianskom združení ako vedúci základných kolektívov, 
inštruktori, animátori, vedúci pobytových podujatí 

- pracovníci s deťmi a mládežou, pracujúci prostredníctvom občianskych združení 
- pedagogickí pracovníci 

 
 
 



 5 

Semináre, workshopy a krátkodobé školenia. 
 
V rokoch 2011- 2013 budeme pokračovať v organizovaní kurzov, workshopov a školení: 
 
- kurz neformálnej metódy vzdelávania v mimoškolskej činnosti 
- kurz prvej pomoci a bezpečnosti na tábore 
- kurz zameraný na metódy integrácie znevýhodnených detí a mladých ľudí do 

základného kolektívu 
- špeciálne metodické kurzy pre tematické pobytové podujatia (podľa zamerania 

táborov) 
- letná táborová škola 
- semináre zamerané na odbornú problematiku činnosti 

 
 Metodický materiál v oblasti prípravy dobrovoľníkov. 
 
Zaistenie základných textových materiálov pre oblasť vzdelávania je jednou zo 
stanovených priorít pre nasledujúce obdobie. Veľkú pozornosť budeme venovať príprave 
nových, aktualizovaných a doplnených učebných materiálov, ktoré nadväzujú na smernicu 
Systém prípravy dobrovoľníkov v DO Zafénix. V nadväznosti na túto rozsiahlu aktivitu 
prebieha príprava a následné vydanie brožúr s učebnými textami pre jednotlivé oblasti 
prípravy. 
 
 Neformálne vzdelávanie prostredníctvom kampaní DO ZAFénix. 
 
Okrem pravidelných stretnutí budeme naďalej vyhlasovať a organizovať kampane DO 
Zafénix, ktoré v sebe zahŕňajú aktivity rôzneho zamerania: 
 
- „Zdravý životný štýl“ Ekovýchovne a aktivizačne zameraná kampaň spojená s 

podujatiami ku Dňu Zeme a projektmi Máme svoj les, Mapy šťastia a smútku, 
Turistika bez hraníc apod. 

 
- „Choď von!“ Kampaň doplnená súťažami, s cieľom propagovať telesný pohyb na 

čerstvom vzduchu a zdravý spôsob života a zvyšovať telesnú a fyzickú zdatnosť detí, 
netradičných športov a podobne, s cieľom prezentovať pohyb ako zábavu. V rámci 
tejto kampane prebehne na všetkých miestnych klubov „ŠPORTOVÁČIK“ – séria 
jednodňových podujatí realizovaných na miestnej úrovni. Vyvrcholenie je na 
športovej šaráde na Záhorí v rámci MDD. 

 
- „Drogy nie – slobodu áno“  Protidrogová kampaň doplnená súťažami, interaktívnymi 

hrami a zábavnými podujatiami s cieľom propagovať aktívne spôsoby trávenia 
voľného času ako prevenciu závislostí (drogových, ale aj na televízii a podobne). 

 
- „Poznaj svoj kraj“ v rámci ktorých mládežnícke kolektívy realizujú 100 

Zafenixáckych kilometrov, 200 Zafénixáckych cyklokilometrov  – priebežné 
celosezónne jednodňové a viacdňové turistické podujatia realizované základnými 
kolektívmi. Do kampane „Poznaj svoj kraj“ patria i výstupy na hrady a zámky, 
výšľapy, spoznávame históriu. 

 
- „Tematické tábory“ Séria tematických táborov a záujmových sústredení pre členov, 

organizovaných na miestnej úrovni. 
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- „Regionálne stretnutia“ viac propagovať našu organizáciu a získavať nových členov. 
 

- „Detské konferencie“ každoročne vypisovať témy na detské konferencie, ktoré sa 
budú realizovať v jednotlivých regiónoch. V roku 2011 sa uskutoční konferencia pod 
názvom „Život okolo nás“. 

 
K jednotlivých kampaniam a aktivitám vypracujeme metodický materiál, ktorý bude 
zahŕňať všetky informácie týkajúce sa kampaní a projektov a zároveň bude slúžiť ako 
metodika na organizovanie jednotlivých aktivít. 
 

3. Podpora cieľavedomej výchovy mladej generácie k demokracii 
 
V rámci DO Záhorácky Fénix vyvíjajú svoju činnosť členovia vo veku15 -30 rokov, ktorý tu 
jednak realizujú svoje záujmové aktivity vo vlastných záujmových kolektívoch alebo 
prípadne zabezpečujú dobrovoľnícku činnosť formou podielu na priamej práci s deťmi, alebo 
zaisťovaním technického a organizačného zázemia činnosti.  
 
Naším cieľom je zaistiť účasť na riadení DO Záhoráckeho Fénixu i vekovej kategórii 15 -18 
rokov. Práve v skupine mladých ľudí od 15 rokov vidíme potenciál pre ďalšiu prácu DO 
Záhorácky Fénix. Z toho dôvodu je našim cieľom vytvoriť “Klub mladých“, ktorí bude 
pomáhať pri tvorbe materiálov, vyjadrovať názory mladých členov DO Záhorácky Fénix a 
zároveň členovia budú získavať prax v riadení organizačných štruktúr DO Záhorácky Fénix, 
tak aby sa nestávali len konzumentmi predkladaných programov, ale zapojiť ich do aktivít. 
 
Potrebné je podporiť také vlastnosti ako samostatnosť, iniciatíva, kladný vzťah k aktívnej 
verenej práci pre kolektív a pre spoločnosť, zmysel pre zodpovednosť a návyky a schopnosti 
organizovať ostatných k spoločnej činnosti a sám sa do nej aktívne zapojiť. 
 
Štruktúra a činnosť našej detskej organizácie je tvorená tak, aby na činnostiach mohli 
participovať deti a mladí ľudia, vytvárať detské kluby a viesť ich k samostatnosti a len vtedy 
sa deti cítia v svojej organizácii dobre a vtedy začína reálna participácia na činnosti svojho 
kolektívu. 
 
Budeme sa usilovať o vznik detských rád, ktoré budú tvoriť: 
 

- skupiny detí, prostredníctvom ktorých sa deti podieľajú na rozhodovaní o činnosti, na 
organizovaní života a práce svojich základných kolektívov 

- skupiny detí, ktoré sa oboznamujú s Dohovorom o právach dieťaťa a šíria ho deťom 
primeranými formami medzi svojich spolužiakov, kamarátov, rodičov a verejnosť. 

 
Splnenie poslania DO Záhorácky Fénix záleží od úrovne jej práce. Čím bude činnosť 
pestrejšia, príťažlivejšia bude i činnosť základných kolektívov taktiež pre deti príťažlivejšia a 
zaujímavejšia. Tým viac budú deti považovať organizáciu za svoju, čím aktívnejšie v nej 
budú pracovať, čím uvedomelejšie sa budú podieľať na jej činnosti  a na jej riadení. 
Detské kluby budú plniť úlohy zodpovedajúce veku a skúsenostiam detí. Aby sa dokázali 
podieľať na riadení svojej organizácie, musia sa to postupne naučiť, čo im umožní systém 
vzdelávania „Krídla“. 
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4. Rozvoj poznatkov mladej generácie v oblasti uplatňovania občianskych a ľudských 
práv. 

 
  - Dlhodobé hry a súťaže 
 
DO Záhorácky Fénix nadviaže na systematickú prácu s Dohovorom  o právach dieťaťa 
a tým aj uplatňovanie ľudských práv v spoločnosti. V 2 mesačných intervaloch budú na 
webovej stránke zadávané úlohy, ktorými budú súťažiaci podnecovaní k samostatnej 
činnosti. 
Najmladší členovia DO Záhorácky Fénix /veková kategória 6 -10 rokov) budú plniť úlohy 
prostredníctvom „Moje zvieratko“. Tento program bude aj v nasledujúcich rokoch 
venovaný výchove detí k uplatňovaniu detských a ľudských práv. 
 
  - Vzdelávacie podujatia v oblasti uplatňovania občianskych a ľudských práv 
 
K oboznamovaniu detí a dobrovoľníkov s detskými právami budú organizované školenia 
zamerané na vzájomné vzťahy, toleranciu, šikanovanie, nenávisť voči Rómom, schopnosť 
presadiť svoj názor, pravdovravnosť, vnímať okolie a ľudí okolo seba. K tejto 
problematike každoročne organizujeme letné pobytové podujatie vzdelávacieho 
charakteru za účasti rómskych detí. 
Pri neformálnom vzdelávaní budeme využívať publikácie Kompas a Kompasito. 
 

5. Podpora dobrovoľníckych aktivít mladých ľudí. 
 
  
Detská organizácia Záhorácky Fénix pracuje  s mladými ľuďmi hlavne na báze 
dobrovoľníctva. Informácie o dobrovoľníctve a možnostiach mladých ľudí v tejto oblasti 
chceme aj naďalej sprostredkovávať prostredníctvom školenia „Len tak“, ktoré poskytuje 
základné informácie ako začať a na koho sa obrátiť, ak sa chce stať mladý človek 
dobrovoľníkom. 
 
Ak chceme zachovať kontinuitu v našej organizácii, vidíme potrebu vybudovať tím mladých 
zapálených ľudí, ktorí sa aktívne zapoja do činnosti organizácie i zabezpečenia našich 
aktivít. V nasledujúcich rokoch sa chceme zamerať ešte viac na vzdelávanie dobrovoľníkov 
prostredníctvom kurzov, školení, seminárov organizovanými nami alebo partnerskou 
organizáciou. 
 
Budeme pokračovať v organizovaní „Veľkých výmen skúseností mladých dobrovoľníkov“ 
– interaktívnych, voľne moderovaných stretnutí dobrovoľníkov. V mesiaci september sa 
zapojíme do organizovania Dní dobrovoľníctva a vytvoríme priestor na sebarealizáciu 
mladým ľuďom v našej organizácii. 
 
6. Zabezpečenie podmienok pre zvyšovanie počtu zapojených detí a mladých ľudí do 

pravidelných činností. 
 
V súčasnosti registrujeme potrebu systematickejšie a aktívnejšie oboznamovať verejnosť 
s naším poslaním a s našou činnosťou. Zviditeľnenie a zatraktívnenie organizácie v očiach 
verejnosti zároveň hodnotíme ako prostriedok propagácie ideí, ktoré sa snažíme napĺňať 
priamou predmetnou prácou s deťmi. 
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Mienime ho realizovať nasledovne: 
 

a) Otvorenie aktivít organizácie verejnosti. Otvorené podujatia vnímame ako príležitosť 
k osvetovej činnosti, napríklad v problematike detských práv, a ďalej ako možnosť 
prezentácie organizácie v očiach verejnosti. 

  
b) Vydávanie časopisu „Záhoráčik“,  prostredníctvom ktorého sa taktiež budeme snažiť 

napĺňať cieľ priblíženia sa k verejnosti, skvalitňovať ho. 
 
c) Distribúcia informačných letákov a iných tlačovín. 
 
d) Vytvorenie kvalitnej internetovej prezentácie. 
 
e) Vstupovanie do verejných diskusií a účasť na burzách detských i mládežníckych 

organizácií. 
 
Záver 
 
DO Zafénix združuje stovky detí, mladých ľudí a dobrovoľníckych pracovníkov s deťmi a 
mládežou v širšom regióne Záhorie. Cieľovými skupinami činnosti organizácie sú deti od 6 -
15 a mladí ľudia od 16 – 30 rokov. Hlavným dlhodobým cieľom organizácie je trvalo 
prispievať k zlepšovaniu možnosti detí a mládeže, podieľať sa aktívne na spravovaní 
vlastného života. 
 
Plán práce na roky 2011 – 2013 bol zostavený na základe možností a skúseností DO Zafénix 
a dostatočného finančného krytia. 
 
 
 
Schválené Členskou schôdzou dňa 15.1.2011 v Senici. 
 
 
 
  

 
 
 
  


