Výročná správa
2015

Charakteristika organizácie
Rok 2015 bol pre občianske združenie
Loďka nádeje druhým rokom pôsobenia a
možno povedať, že počas tohto druhého
roku činnosti sa Loďka nádeje úspešne
vydala na svoju plavbu.
Občianske združenie pod vedením
zakladateľa Tomáša Gargalika a za pomoci
členov a dobrovoľníkov združenia toho
stihlo naozaj veľa. Na vlnách Loďky nádeje
si deti mohli užiť plno akcií a podujatí,
ktoré pre nich boli pripravené poctivou
prácou a s láskou.
Tieto akcie sú pripravené aj s rôznou
tématikou, napríklad Ochrana prírody (deti
sa dozvedeli prostredníctvom
interaktívnych hier ako zveľaďovať prírodu
a mohli si vyrobiť niečo z prírodných
materiálov), Vitaj škola, Deň jazykov ,
Halloweenska maska (kde si mohli prísť
výrobiť masku a ozdoby na Halloweensku
party) a pod.

Činnosť organizácie
V tomto roku sa deti mohli tešiť z naozaj bohatého
programu. Zažili vodný raj na vlnách v bazénoch a
tobogánoch v aquaparkoch - Tatralandia v Liptovskom
Mikuláši, Aquacity Poprad a v Gino Paradise Bešeňová.
Pre deti to bol obrovský zážitok, keďže mnohé ešte v
aquaparku nikdy pred tým neboli a mnohé nezažili
kúpanie sa v bazénoch v zimnom období.
Od 6. do 10. júla 2015 sa podarilo úspešne
zorganizovať prvý letný prímestský tábor v tomto roku.
Tábora sa zúčastnili deti vo veku od 7 do 15 rokov,
ktoré bývajú na sídlisku Nad Jazerom, deti z krízových
centier a deti z detského domova Košická Nová Ves.
Program bol veľmi zaujímavý (výlet do Vysokých
Tatier, Letecké múzeum, T-Systems športovo-zábavný
areál, ZOO, atď).
Na výlet s deťmi sme sa vybrali aj do areálu Lodenice
Šaľa. Tento letný tabor pre deti z detského domova
Košická Nová Ves sa uskutočnil v júli aj v októbri
vďaka občianskemu združeniu Zázemie, ktorí sú
majiteľmi Lodenica Šaľa a umožnili deťom využívať
celý areál. Deti z detského domova nachvíľu zmenili
prostredie a užili si slnečné dni vonku v peknom
prostredí.

Nechýbali ani akcie pri ktorých sa mohli deti rozhýbať
na parkete, predviesť masky a kostými a zasúťažiť„Karneval na lodi“ a Halloweenska party, ktoré boli
sprevádzané aj zábavným a kultúrnym programom..
Že sme aj multikulti, sme ukázali 10.4.2015 v Košickej
Novej Vsi, kde O.Z. Loďka nádeje a projekt Komprax
spolupracovali na akcii Multikulti Workshop day.
Hlavným programom bol workshop o
multikulturalizme.
Loďka nádeje sa na chvíľu historicky prvý krát zablysla
pred kamerami a to v televízii TV Region. Bola to naša
prvá skúsenosť s masmédiami. Rozhovor bol medzi
moderátorom a zakladateľom združenia Tomášom
Gargalikom a týkal sa aktivít občianskeho združenia,
jeho činnosti a plánov.
Svoje úsilie a čas sme investovali aj do zbierok,
pomocou ktorých sme pomohli rodinám v hmotnej
núdzi a urobili sme radosť deťom. Boli to zbierky: Jarná
zbierka, Potravinová zbierka a Predvianočná zbierka.
Organizovali sa aj podujatia o dobrovoľníckej činnosti s
cieľom sprístupniť a predstaviť dobrovoľnícku činnosť
a jej aktivity širokej verejnosti - Deň dobrovoľníctva.
Účastníci sa mohli dozvedieť potrebné informácie o
dobrovoľníckej činnosti, ale aj o jednotlivých
organizáciách. Pretože dobrovoľníkov nie je nikdy dosť
a každá pomocná ruka je potrebná a sme za ňu veľmi
vďační.

Tím OZ Loďka nádeje
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Akcie v roku 2015

Deň Dobrovoľníctva

Deň detí v T-systems areáli

Dobrovoľníctvo pre každého

Halloween párty

Karneval
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Deň jazykov

Klub Štvorlístok

Mikuláš v klube Štvorlístok
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Prímestský tábor
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Príprava na Halloween

Tatralandia

Vianočná zábava v DeD

Víkendový pobyt v Šali

Skalnaté pleso

Finančná správa
Príjmy:
Individuálny darcovia: 877 €
Ľudia Ľuďom: 449 €
Mestská časť Košice – Nad Jazerom: 570 €
Mestská časť Košice – Západ: 370 €
Mestská časť Košice – Juh: 100 €
Mesto Košice: 240 €
Nadácia Orange: 200 €
IUVENTA: 200 €
Poukážky Labaš: 200 €
Charita Košice: 85 €__________________
Spolu: 3291 €
Výdaje:
Komunikačné náklady: 129 €
Tovar: 271,87 €
Materiál: 1407,55 €
Služby: 991,96 €
Občerstvenie: 506,06 €______
Spolu: 3306,44 €

Spolu sme:
Pomohli piatim rodinám, ktoré sa ocitli v sociálnej
núdzi.
Darovali sme oblečenie, detský bicykel a korčule rodine
zo Sabinova. Zorganizovali sme zbierky oblečenia
a potravín pre rodiny z Košíc, jarnú a zimnú zbierku
oblečenia na stredných školách, zbierku potravín v Tescu,
mikulášsku zbierku sladkostí na ZŠ, SOŠ a VŠ.
Cez portál Ľudia Ľuďom sme vďaka dobrým ľuďom
vyzbierali 559€, vďaka ktorým mohla rodina zaplatiť
podnájom a nakúpiť potraviny. Spolupracovali sme s TV
JOJ – darované Vianoce, ktorí darovali poschodovú
posteľ a darčeky pre deti.
7.5.2015 Loďka nádeje otvorila klub Štvorlístok vo
Výmenníku Važecká pre deti a mládež zo sociálne
znevýhodneného prostredia.
11.6.2015 Loďka nádeje organizovala Deň
dobrovoľníctva v klube Štvorlístok, do ktorého sa
zapojila aj Rada mládeže Košického kraja, IUVENTA,
Arcidiecézna Charita Košice a Castellu Cassovia.
30.5.2015 Loďka nádeje v spolupráci s MČ – Juh
organizovala Deň detí v T-systems šporotovo-zábavnom
areáli.
16.9.2015 Loďka nádeje organizovala podujatie
Dobrovoľníctvo pre každého v centre Košíc.
Spolu O.Z. Loďka nádeje organizovala alebo
spolupracovala na 24 podujatiach, 8 výletoch, 3
táboroch a 9 kultúrnych podujatiach.
Spolu sa na našich akciách zúčastnilo 1010 detí.

Kontaktné informácie
Názov: OZ Loďka nádeje
Zakladateľ: Tomáš Gargalik
Adresa: Južná trieda 83, 040 01 Košice
IČO: 42328373
Telefónne číslo: 0944 960 050
E-mail: lodka.nadeje@gmail.com

Číslo účtu: 2100600758/8330, Fio Banka
FB stránka: OZ Loďka nádeje
WEB: www.lodkanadeje.maweb.eu

Sponzori

Záver
Takto vyzeral náš rok 2015 na vlnách
Loďky nádeje. Bez pomoci usilovných a
vytrvalých členov združenia a
dobrovoľníkov, sponzorov, by naša loďka
stála ďalej v prístave.
Ďakujeme krásne všetkým, ktorí
pomohli organizovať akcie a podujatia a
ktorí nás finančne, materiálne alebo
zaujímavým nápadom podporili.
Ak patríte medzi tých, ktorí by sa chceli
k nám zapojiť alebo nás podporiť, tak
budeme veľmi radi a vďační za záujem.
Tieto deti zo sociálne slabších rodín,
detských domovov a krízových center
zažili vďaka vám krásny rok 2015 plný
zábavy, zaujímavých zážitkov a nových
skúseností, nových kamarátov.

