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Občianske združenie SAMARIA je dobrovoľným združením občanov ochotných venovať svoj
čas charitatívnym aktivitám rôzneho druhu ako i podpore duchovného a kultúrno-spoločenského
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OZ SAMARIA si stanovilo tieto ciele:
- Adresná, konkrétna a efektívna pomoc ľuďom v hmotnej núdzi a ľuďom v ťažkých

životných situáciách
- Vytváranie podmienok a priestoru pre rozvoj dobrovoľníctva
- Vytváranie komunitného priestoru na zmysluplné trávenie času všetkých vekových skupín

na zmiernenie sociálneho vylúčenia
- Systémom pomoci sa podieľame na ochrane životného prostredia

OZ SAMARIA je organizácia, ktorá vytvára príležitosť pre všetky vekové kategórie. Motivuje
dobrovoľníkov k pomoci núdznym a zmysluplne tráviť voľný čas. Pomoc poskytnutá
prostredníctvom OZ SAMARIA je konkrétna, adresná a teda aj účinná. Dobrovoľníci bez ohľadu
rozdielnosti veku, vzdelania, národnosti, majetkových pomerov, či sociálneho postavenia efektívne
a otvorene komunikujú a spolupracujú pri činnostiach zameraných na elimináciu chudoby a pomoci
ľuďom v krízových situáciách.
Dobrovoľníci pracujú ako:
- príhovorcovia, ktorí poznajú človeka /rodinu v núdzi, vedia špecifikovať jeho potreby a sú to
dobrovoľníci, od ktorých získavame informácie o konkrétnych materiálnych potrebách ľudí
v hmotnej núdzi
- darcovia, ľudia, ktorí sú ochotní venovať svoje prebytky núdznym
- nástenkári – dobrovoľníci, ktorí rozširujú sieť násteniek a starajú sa o ich aktualizáciu
- dobrovoľníci v skladoch , ktorí pravidelne prichádzajú a preberajú dary, veci od darcov, triedia
ich a označujú, pripravujú ich na odvoz ku  klientom (práčka, posteľ, hrnce...)
- vedúci krúžkov a záujmových aktivít
Úlohou OZ SAMARIA je udržiavať vytvorenú sieť dobrovoľníkov akcieschopnú, byť centrom
informácií a zabezpečovať logistiku poskytovanej pomoci. Tento systém pomoci, ktorý sa nám
podarilo vytvoriť, pozostáva z troch základných pilierov:

1. Sieť dobrovoľníkov
2. Sklady solidarity
3. Funkčná logistika potrieb

Najdôležitejším pilierom činnosti Občianskeho združenia SAMARIA  je práve logistický systém
hmotnej pomoci.
Logistický systém hmotnej pomoci v Hlohovci
Prostredníctvom logistického systému Občianskeho združenia SAMARIA sme v Hlohovci v roku



2021 mohli pomôcť k zlepšeniu životných podmienok 60 sa v situácii hmotnej a finančnej núdzi.
Logistický systém hmotnej pomoci realizujeme prostredníctvom prebytkov medzi verejnosťou,
kedy sa darcovia rozhodnú venovať nepotrebný nábytok a iné produkty na charitatívny účel. Na
základe nášho logistického systému môžeme poskytovať hmotnú pomoc sociálne znevýhodneným
rodinám, pričom sa naša pomoc odvíja od troch princípov, a síce konkrétnosti, adresnosti
a účinnosti. Logistický systém hmotnej pomoci je konkrétny preto, pretože poskytuje pomoc iba
konkrétnym rodinám. Adresný je z toho dôvodu, pretože vždy našu pomoc distribuujeme priamo
osloveným rodinám. To nám zároveň umožňuje, aby naša pomoc bola účinná, nakoľko pomáhame
konkrétnym ľudom s ich konkrétnymi problémami. Náš logistický systém hmotnej pomoci chráni
darcov a súčasne aj našich klientov. Logistický systém hmotnej pomoci je organizovaný formou
siete dobrovoľníkov v Hlohovci. Dobrovoľníci zabezpečujú distribúciu jednotlivých produktov
k jednotlivým rodinám. Činnosť dobrovoľníkov je tak nenahraditeľná a veľmi potrebná!
Našou cieľovou skupinou sú:

- Rodiny a jednotlivci v hmotnej núdzi alebo akútnej kríze
- Jednorodičia
- Mládež a seniori
- Sociálne znevýhodnení a vylúčení občania
- Chorí alebo zdravotne postihnutí ľudia

Ďalším významným krokom v našej činnosti bolo v roku 2021 nadviazanie a prehĺbenie spolupráce
s viacerými organizáciami (Sociálny odbor mesta Hlohovec, ÚPSVaR),  krízovými centrami
a sociálnymi ubytovňami v regióne západoslovenského kraja a tiež školami. Podieľali sme sa
spoločne na  riešení viacerých krízových situácií.
V Bratislave sme pokračovali v spolupráci s MČ Ružinov, s Odborom sociálnych vecí, konkrétne s
oddelením sociálnych služieb.



Materiálna pomoc

Aktívne sme počas celého roka desiatkam rodín a jednotlivcom v hmotnej núdzi pomáhali
prostredníctvom prebytkov medzi verejnosťou.
Na fotografiách a v tabuľke je iba malá ukážka toho, čo všetko vieme ľuďom v núdzi odovzdať.

Matke 3 detí sme darovali paplóny, osušky, uteráky, kočík a posteľné obliečky
Chlapcovi s autizmom sme darovali jarnú bundu
Matke s tromi deťmi sme darovali zvýšenú posteľ, kuchynské potreby a vybavenie
Sedemčlennej rodine  na ubytovni sme darovali práčku
18ročnému študentovi sme darovali písací stôl, stoličku a policu
Starej mame s tromi vnúčatami sme darovali skrine, vianočný stromček, plienky,
kozmetiku
Mužovi na dialýze sme na liečebný kúpeľný pobyt darovali tašku pánskej kozmetiky



Potravinová pomoc
V roku 2021 OZ SAMARIA  pokračovalo aj v spolupráci  s TESCO STORES SR,a.s., s ktorým
sme nadviazali spoluprácu už v roku 2017.  Týka sa potravinovej pomoci, ktorá sa môže použiť
výlučne len na charitatívne účely. Pomáhame tak osamelým matkám s deťmi, rodinám v núdzi,
invalidným dôchodcom a iným sociálne odkázaným osobám.

rozdeľovanie potravinovej pomoci

Pomoc s registráciou seniorov na očkovanie proti ochoreniu COVID 19

V januári 2021 sme pomáhali seniorom s registráciou na očkovanie COVID 19. Seniori si mohli
vybrať či využijú možnosť telefonickej pomoci alebo osobnú návštevu v komunitnom centre. Naša
pracovníčka zároveň robila seniorom doprovod a odvoz na očkovanie ak nemali inú možnosť
dopravy. Po očkovaní monitorovala ich zdravotný stav a bola pripravená na pomoc ak by vakcína
mala nežiaduce účinky. Seniorov doprevádzala na očkovanie do Trnavy, Nitry a Serede.

Očkovanie v Trnavskej nemocnici – február 2021



Očkovanie vo Veľkokapacitnom vakcinačnom centre v Nitra – marec 2021 a Trnava –apríl 2021

Vakcinačné centrum Sereď –máj 2021

Pomoc pri Sčítaní obyvateľstva

V komunitnom centre sme tiež ponúkli možnosť asistencie
pri sčítaní obyvateľstva. Viacero našich klientov seniorov
túto možnosť využilo.

Foto: Informácia o pomoci pri sčítaní na nástenke na budove
komunitného centra



Dobrovoľnícke a Komunitné centrum SAMARIA

Od roku 2017 sa OZ SAMARIA aktívne zapája do Komunitného plánovania sociálnych služieb
mesta Hlohovec. Výnimkou nebol ani rok 2021. Dobrovoľnícke a Komunitné centrum SAMARIA
v roku 2021 rozšírilo a prehĺbilo svoju činnosť. Na základe ambulantných a terénnych služieb
nášho Komunitného centra sme mohli pomôcť ľudom zo sociálne znevýhodneného prostredia,
nakoľko sociálne služby KC SAMARIA plánujeme tak, aby zodpovedali jednotlivým skupinám
občanov a zároveň boli v súlade s miestnymi špecifikami.
V KC SAMARIA sme i v roku 2021 vytvárali priestor a príležitosti pre integráciu sociálne
znevýhodnených občanov za účelom zmiernenia spoločenskej exklúzie, pretože Komunitné
centrum SAMARIA je zamerané aj na integráciu materiálne, fyzicky, psychicky a inak
znevýhodnených občanov do spoločnosti. Cieľom je skvalitniť ich životnú situáciu v oblasti
sociálnej starostlivosti, a to prostredníctvom rôznych plnohodnotných voľnočasových aktivít, ktoré
sú zamerané na zlepšenie fyzickej a psychickej kondície.

Komunitná kuchyňa Komunitného centra SAMARIA

V KC SAMARIA totiž vytvárame priestor pre
obnovu medziľudských vzťahov, pre vzájomnú
komunikáciu a nadviazanie priateľstiev a pocitu
spolupatričnosti. Zároveň majú klienti možnosť
prostredníctvom rôznych aktivít v tvorivých
dielňach sa zdokonaliť v zručnosti a pracovných
návykov, naučiť sa vzájomnej spolupráci
a tolerancii. Klienti sa tak učia tímovo
spolupracovať a spájať sily s konkrétnym
cieľom. Aj takýmito aktivitami sme vytvárali
v Komunitnom centre SAMARIA v roku 2021
priestor pre rozšírenie komunity v bezpečnom
a chránenom prostredí.

Spoločne a aktívne strávený čas v KC Samaria

V komunitnom centre sa dobrovoľníci a klienti stretávajú pri rôznych aktivitách, či už tvorivých
alebo voľnočasových. Tieto aktivity sa neoddeľujú a tak prichádza k absolútnej sociálnej inklúzii.
Dochádza k nadväzovaniu kontaktov, výmene
skúseností a získavaniu zručností.



Klub mamičiek detí do 6 rokov

V Komunitnom centre prebiehali v stredy doobeda podporné stretnutia mamičiek detí do 6 rokov.
Vzhľadom na protiepidemiologické opatrenia sa stretnutia začali 9.6.2021 a pokračovali každú
stredu. Mamičky si počas stretnutí vymieňali skúsenosti, rady a poznatky a deti sa hrali
v bezpečnom prostredí komunitnej záhrady. V októbri 2021 boli stretnutia z dôvodu
protipandemických opatrení pozastavené.



Spájanie generácií

V Komunitnom centre SAMARIA dochádza k nadväzovaniu vzťahov, priateľstiev a k tzv.
,,babičkovaniu“. To znamená, že seniori, ktorí navštevujú KC nadväzujú vzťahy s deťmi klientov
a dobrovoľníkov. Je to príjemné oživenie životov seniorov, ktorí buď svoje vlastné vnúčatá nemajú
alebo sú v zahraničí a vidia ich veľmi málo. V roku 2021

Muzikoterapia pre inak obdarené deti

V komunitnom centre prebiehali v roku 2021 hodiny muzikoterapie pre inak obdarené deti. Počas
prvých mesiacov roka, kedy bolo komunitné centrum z protipandemických opatrení zatvorené, tieto
hodiny prebiehali dištančne- online formou. V mesiaci máj došlo k uvoľneniu a aj k prezenčnej
forme výuky. Výsledky muzikoterapie sú veľmi dobré. Prichádza k zmierneniu stavov
vychádzajúcich z autizmu, socializácii a väčšej pohode. V októbri 2021 boli stretnutia z dôvodu
protipandemických opatrení pozastavené.

Na fotografii dobrovoľník Lubko Belák
s autistickými dvojičkami v doprovode matky



Klub šikovných ručičiek

V roku 2021 sme naďalej pokračovali v ručných prácach. Z dôvodu pandémie naše dobrovoľníčky
šili najmä rúška pre klientov a dobrovoľníkov. V prvej vlne pandémie sa šilo hlavne v domácom
prostredí, aby sme predišli šíreniu nákazy. Po uvoľnení opatrení sa práce presunuli do komunitného
centra a za prísnych bezpečnostných opatrení. Naši dobrovoľníci spolu s klientmi si však aj v tomto
náročnom období našli čas aj pripravovanie rôznych darčekových predmetov s cieľom pomôcť im
realizovať svoje túžby, prežívať radosť, priateľstvo a duševnú pohodu.

Výrobky dobrovoľníkov  a klientov  OZ SAMARIA

Na rozdiel od predchádzajúcich rokov, kedy v interiéri prebiehali rôzne kurzy, aktivity sa v roku
2021 presunuli najmä do exteriéru. Tak sme minimalizovali riziko nákazy.

Rodiny s deťmi

Rodiny s deťmi využívali najmä herné prvky v komunitnej záhrade ale i aktivity vo vnútri
Komunitného centra.



Komunitná záhrada

Po prvom uvoľnení opatrení v apríli 2021 začali individuálne práce v záhrade. V máji po ďalšom
uvoľnení opatrení sa pri prácach v záhrade stretávali malé skupinky dobrovoľníkov.
Práce pozostávali zo sadenia, okopávania, čistenia, hnojenia.



Workshop Gulášové popoludnie
10.júna 2021 prebiehal v komunitnej záhrade workshop Gulášové populudnie. Na ňom sa stretli
najmä seniori ale i mladšie ročníky a vymieňali si poznatky. Ako uvariť ten najchutnejší guláš. Ten
sa vonku aj varil. Po dlhých mesiacoch izolácie sa tak seniori mohli porozprávať osobne, zasmiať
sa, čo malo veľmi priaznivý vplyv na ich psychickú pohodu.

Realizácia projektu nové prestrešenie zimnej záhrady

Projekt Prekrytie zimnej záhrady hodnotíme ako úspešne zrealizovaný. Nakoľko naše Občianske
združenie funguje vďaka dobrovoľníkom, s realizáciou sme museli čakať na uvoľnenie
protipandemických opatrení. Do realizácie bolo zapojených 15 dobrovoľníkov. Nové prekrytie
výrazne presvetlilo priestor. Ateliér (zimná záhrada) vďaka novému prestrešeniu zostane suchý,
preto sa v ňom môžeme naplno venovať̌ tvoreniu a využívaniu tohto priestoru. Tento projekt sa
uskutočnil vďaka podpore Nadačného fondu Baumit pri Nadácii Centra pre filantropiu.



Tvorivé aktivity v ateliéri

V Ateliéri sa po výmene prestrešenia mohli realizovať tvorivé
aktivity. Klienti a dobrovoľníci tak mohli relaxovať pri
maľovaní.

Realizácia projektu Sklad potravinovej pomoci

V mesiaci marec sa začala realizácia projektu Sklad potravinovej pomoci podporeného z finančných
zdrojov Participatívneho rozpočtu 2020/2021 mesta Hlohovec. Prvotné úkony boli nasledovné:
zabezpečenie priestoru, vypratanie časti skladu solidarity, ktorý slúži na materiálnu pomoc,
vyčistenie priestoru, tmelenie, žiadosti o povolenia príslušným orgánov štátnej správy, príprava
ventilačných otvorov a zázemia skladu. Následne v mesiacoch máj, jún bol zakúpený materiál
(konštrukčné laty, osb dosky, spojovací a inštalačný materiál) a dvere na oddelenie priestoru.
Zakúpili sa potrebné nátery, ktoré sa nanášali vo viacerých vrstvách, tak aby to vyhovovalo
hygienickým štandardom. Zakúpili sa regále, ktoré dobrovoľníci poskladali, chladničky
a mraznička a pracovná doska na regále. Priestory boli schválené príslušnými úradmi: Úrad
verejného zdravotníctva a Štátnou veterinárnou a potravinovou správou. Postupne sa nakupovala

manipulačná technika (zdvíhací vozík ) a baliaci
a prepravný materiál. Práce boli vykonávané
dobrovoľnícky. V mesiacoch jún, júl sme
zabezpečovali personálne vedenie skladu
potravinovej pomoci dobrovoľníkmi, s príslušnou
kvalifikáciou a odbornosťou. Výdajňa bola schválená
14.6.2021. Na prácach sa zúčastnilo spolu 20
dobrovoľníkov, vedenie skladu a vydávanie
potravinovej pomoci bolo zabezpečené 6-timi
dobrovoľníkmi. Od augusta 2021 potravinové balíčky
dostávalo týždenne 27 až 54 klientov, v závislosti od
dodávok potravín). Vďaka tomuto projektu sa
pomohlo týždenne potravinami zhruba šeťdesiatim
ľuďom, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii.
Išlo o osamelé matky, rodiny s deťmi s fyzickým
alebo duševným postihnutím, dôchodcom,
invalidným dôchodcom a ľudí bez domova. Zároveň
sa predišlo plytvaniu potravinami a tony potravín sa
zachránili pred vyhodením.
V Bratislave sme začali s realizáciou potravinovej
pomoci otvorením Sociálnej výdajne potravín v

našich priestoroch na Nevädzovej ulici 4, ktorá bola schválená 25.5.2021. Prostredníctvom
Potravinovej banky Slovenska spolupracujeme s reťazcami: Tesco, Môj Kraj, Terno, Moja samoška,
Billa, Yeme. Dobrovoľníci zvážajú vlastnými autami raz týždenne potraviny z cca 20
bratislavských predajní potravín do nášho skladu. Od začiatku fungovania potravinovej pomoci až



do konca novembra 2021 sme skompletizovali cca 250 potravinových balíčkov, rozdali približne 3
000 kg potravín a dovedna sme opakovane pomohli asi 45 ľuďom v hmotnej núdzi. Do tohto
projektu je zapojených 17 dobrovoľníkov.
 Náš posledný organizovaný zber  a distribúcia potravinovej pomoci v roku 2021 bola 25.11.,
činnosť OZ - pravidelného zhromažďovania dobrovoľníkov a príjemcov pomoci bola prerušená  z
dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie v súvislosti s koronavírusom  a následne
vyhlásenému celoštátnemu lockdownu.

Potravinová pomoc bola následne obnovená 13.1.2022.

foto: presúvanie a vypratávanie priestoru                foto: oddeľovanie priestoru

foto: natieranie stropu         foto: maľovanie stien         foto: steny natreté omývateľnou farbou

foto: skladanie regálov foto: odovzdávanie potravín        foto: prerozdeľovanie



Tvorba z odpadu

Ďalším nemenej významným projektom nášho Komunitného
centra bol socio-eko projekt "Upcyklované vrecká", ktorý
sme odštartovali už v decembri 2018 a pokračovali sme aj
v roku 2020. Zámerom projektu je informovať a osloviť
širokú verejnosť o využiteľnosti nielen prírodných zdrojov ,
pričom cieľom je upevniť spoločenské povedomie hodnôt vo
vzťahu k životnému prostrediu. Nakoľko ide o ekologický
projekt, naši klienti a dobrovoľníci majú možnosť vyskúšať si
svoju zručnosť pri výrobe vreciek z už  použitých
materiálov. Dobrovoľníčky upcyklujú i vzorky tapiet, ktoré
do komunitného centra darovali predajcovia po vyradení z
ponuky. Vyrábajú z nich nádherné darčekové tašky a iné
tkaniny, z ktorých vyrábajú napríklad zástery.

Na fotkách sú výrobky z KC Samaria v Hlohovci 2021

Nadviazanie spolupráce s IKEA

V mesiaci máj 2021 sme získali podporu od spoločnosti IKEA, ktorá nás podporila detskými
stoličkami a kresielkami, kreatívnym materiálom a hračkami.

FOTO: podpora spoločnosti IKEA

ZBER VRCHNÁČIKOV Z PET FLIAŠ

Od septembra 2020 OZ Samaria začalo aj v Hlohovci so zberom PET vrchnáčikov. Prvotným
cieľom je prepojenie sociálnych a ekologických aktivít, zníženie ekologického zaťaženia našej
planéty ku ktorému prispievajú aj milióny vrchnáčikov, ktoré každodenne vyprodukujeme.
Naplnené nádoby s PET vrchnáčikmi v zberných miestach preberajú na to určení dobrovoľníci OZ
Samaria v dohodnutom termíne. Vyzbierané vrchnáčiky sa ručne v komunitnom centre Samaria
triedia a presypávajú do veľkých sudov. Následne sa odovzdávajú priamo recyklačným firmám,



ktoré zabezpečia ich správnu recykláciu. Projekt podporuje rozvoj dobrovoľníctva. Obyčajný
vrchnáčik tak môže rozšíriť sieť dobrovoľníkov, ktorým nie je ľahostajný osud druhých i osud našej
planéty zároveň. Zároveň z finančných prostriedkov získaných touto aktivitou OZ Samaria
odďaľuje vyhodenie stále použiteľných elektrospotrebičov, nábytku či ošatenia a distribuuje ich
svojim klientom. V roku 2021 malo v Hlohovci OZ Samaria rozmiestnených 14 zberných nádob.
Výsledkom ručného dotrieďovania je aj informovanie dobrovoľníkov o druhoch plastov a ich
znovuvyužitia. Ručné dotrieďovanie je veľmi náročné, keďže odovzdávať sa môže iba určitý druh
plastu a ľudia vhadzujú do nádob rozličné vrchnáky, korkové štuple, malé plastové hračky, či
gumené komponenty, ktoré by recykláciu znemožnili alebo tento vyseparovaný odpad znehodnotili.

vytriedené vrchnáčiky pripravené na odvoz do spracovateľskej firmy  a zberné nádoby

Zber vrchnáčikov z PET fliaš v Bratislave pokračoval aj v roku 2021.  V tomto roku dosiahol počet
zberných miest na území Bratislavy číslo 21. Nádoby sú umiestnené v budovách Slovenskej pošty,
prevádzok predajní potravín, obytných budov, základných a stredných škôl a škôlok. Na realizácii
projektu sa aktívne podieľajú piati dobrovoľníci.

14.1.2021 Pezinok
285 kg+ 15 kg
plechovky

14.4.2021 Pezinok
256 kg+ 4 kg
plechovky

20.8.2021 Pezinok
336 kg+ 4 kg
plechovky

22.10.2021 Pezinok
290 kg+ 10kg
plechovky

tabuľka vývozu vrchnáčivov z PETfliaš a plechoviek spracovateľovi druhotných surovín



Získavanie pracovných návykov klientov OZ SAMARIA

Klienti OZ SAMARIA sú prizývaní k jednoduchým prácam v komunitnom centre , na dvore ale
i v záhrade. Osvojujú si tak pracovné návyky, získavajú sociálne kontakty a pocit začlenenosti
a užitočnosti. Popri práci sa často zdôveria s problémami, o ktorých neradi hovoria vo formálnych
rozhovoroch so sociálnym pracovníkom.

Spolupráca so Základnou školou M. R. Štefánika 30,
920 01 Hlohovec

Zástupcami Základnej školy bolo oslovené OZ Samaria na spoluprácu v oblasti environmentálnej
výchovy. Do školy boli umiestnené tri nádoby na vrchnáčiky a dňa 16. 6.2021 naša pracovníčka
vystúpila na triednickej hodine piatakov s prednáškou o recyklácii odpadov.

Charitný bazár

V mesiacoch máj, jún, júl,august a september 2021 sa uskutočnili v Komunitnom centre charitné
bazáre s cieľom efektívne upratať v sklade solidarity. Oblečenie, ktoré doteraz nenašlo využitie pri
hmotnej pomoci sa ponúklo na bazári za dobrovoľný príspevok. Nebola určená ani minimálna
hodnota príspevku. Dobrovoľné príspevky boli využité na podporu aktivít v komunitnom centre.



Sekundárnym výsledkom bol rozvoj dobrovoľníctva. Myšlienka znovuvyužitia oblečenia oslovila
hlavne mladšiu generáciu, ktorá si uvedomuje hrozby klimatickej krízy. Bazármi sa podarilo
Občianskemu združeniu upútať pozornosť ľudí, ktorí nikdy predtým nenabrali odvahu vstúpiť do
komunitného centra. Prítomní dobrovoľníci tak mohli okoloidúcich ľudí informovať o aktivitách
OZ SAMARIA, jeho činnosti a nadviazať tak nové kontakty a partnerstvá.

Nie ste sami!

OZ Samaria uskutočnilo v Komunitnom centre Samaria na Podzámskej ulici č. 4, Hlohovec 3
podporné stretnutia rodičov detí, ktoré trpia
mentálnym, fyzickým, sluchovým alebo zrakovým
postihnutím, počas ktorých si vymieňali
skúsenosti, vedomosti a poznatky. Boli si
vzájomnou oporou a inšpiráciou. V komunitnej
záhrade načerpali spoločne pozitívnu energiu.
Členovia združenia a dobrovoľníci pripravovali
stretnutia v komunitnej záhrade , pripravovali
občerstvenie tak, aby si rodičia postihnutých detí
mohli na chvíľu oddýchnuť a načerpali tak silu. Na
oslovenie rodín so znevýhodnenými deťmi sme



využili webovú stranku nášho OZ, facebook stránku ale i nástenku na fasáde centra. Leták sme
vyvesili aj na nástenke OZ Ja sám, kde deti s telesným postihnutím rehabilitujú. Široká verejnosť
bola prizvaná k účasti na projekte s cieľom poznať, prijať a akceptovať rodiny so zdravotne
znevýhodneným dieťaťom.
Na stretnutiach prebiehala canisterapia.
Projekt Nie ste sami bol realizovaný s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja zo
zdrojov Participatívneho rozpočtu Trnavskej župy

Brigáda v komunitnej záhrade

V mesiaci jún prebehla brigáda dobrovoľníkov v komunitnej záhrade. Drevené prvky ako
pieskovisko, nábytok, lavičky a kvetináče boli natreté novým náterom a bol postavený nový
prístrešok na stretávanie. Získal sa tak nový priestor na stretávanie sa.



Spolupráca s OZ Čas pre rodinu

Cieľom činnosti OZ SAMARIA nieje len pomoc núdznym ale i podpora dobrovoľníctva, občianskej
angažovanosti a prepájanie komunít. Preto sa 15.7.2021 v komunitnej záhrade uskutočnilo v spolupráci s OZ
Čas pre rodinu pozorovanie hmyzu a aktivity pre deti. Nakoľko záhrada Komunitného centra OZ Samaria
podporuje biodiverzitu, je tu možné pozorovať veľa druhov opeľovačov –motýle, osi, včely, pestrice, lišaje,
čmeliaky... Preto sme boli prizvaní zástupcami OZ Čas pre rodinu k realizácii časti projektu MeSTO živých
tvorov, podporeného z finančných zdrojov participatívneho rozpočtu TTSK. Na popoludní v komunitnej
záhrade sa zúčastnilo najmenej 63 ľudí, z toho 35 dospelých a 28 detí. Pre deti boli pripravené kreatívne
dielničky, maľovanie na tvár, montessori aktivity a pre dospelých prednáška a workshop – ako podporiť
opeľovače a obzvlášť pestrice.

foto: otvorenie podujatia                                            foto: montessori aktivity

fotografie: kreatívne dieľničky pre deti počas akcie MeSTO živých tvorov

Vystúpenie mažoretiek a workshop
Dňa 16.7.2021 sa v Komunitnom centre konalo
vystúpenie mažoretiek z hlohovského mažoretkového
klubu Sašetky. Po predvedení rôznych zostáv v rôznych
vekových kategóriách sa konal aj workshop, kde
trénerka naučila deti ako pracovať s mažoretkovým
náčiním- palička a pompom. Na vystúpenie boli
pozvaní klienti KC SAMARIA, dobrovoľníci ale
i široká verejnosť.



foto: vystúpenie mažoretiek
foto: deti z hľadiska si vyskúšali prácu s paličkou

Oprava strechy na prístavbe
Dobrovoľník Pavol Košťál natrel strechu na prístavbe aby tak predĺžil jej životnosť. Pracoval na nej
tri dni.

Zbierka školských pomôcok

Tak ako každý rok, aj počas leta 2021 OZ SAMARIA vyhlásilo zbierku školských pomôcok pre
deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Školské tašky, ruksaky, zošity, farbičky, obaly, dosky
a iné potreby mohli darcovia priniesť do komunitného centra SAMARIA, kde boli pracovníčkou
prerozdelené podľa potreby.

foto: Darca priniesol školské potreby                                    foto: dobrovoľníčky rozdeľujú potreby



Projekt na podporu funkcií rodiny
Vďaka dotácií MPSVaR sa v Komunitnom centre Samaria realizoval projekt na podporu funkcií
rodiny. Okrem konzultačnej a poradenskej činnosti bolo realizovaných aj viacero súborov aktivít.
Deti zo znevýhodneného prostredia sa na stretnutiach naučili rozlišovať zdravé a nezdravé
potraviny, ochutnali ich, počúvali náučné rozprávky, rozvíjali motorické schopnosti, logické
uvažovanie a využívali detské ihrisko na bezpečnú hru. Rozhovormi sa motivovali k zapojeniu do
chodu domácnosti. Boli vedené k dodržiavaniu všeobecne platných etických a morálnych zásad
a k ekologickému správaniu. Rodiny boli prizývané na aktivity, eventy a prednášky organizované
alebo spoluorganizované OZ SAMARIA ako napríklad: Vystúpenie mažoretiek, prednáška

Kompostovanie v meste, Zábavné popoludnie
v komunitnej záhrade spojené s kreatívnymi
dielničkami. Staršie deti (tie, ktoré už môžu
byť zamestnané brigádnicky) si s rodičmi
osvojili písanie životopisu a zúčastnili sa
simulovaných pohovorov do zamestnania.
Deti, ktoré nastupovali do prvého ročníka, si
v komunitnom centre trénovali grafomotoriku,
rozpoznávanie farieb a tvarov Rodine
s autistickými dvojičkami vo veku 13 rokov sa
venoval dobrovoľník na krúžku hudobnej
výchovy. 27.9.2021 sa dobrovoľníci spoločne

s rodinami klientov zúčastnili premietania v kine Úsmev. Išlo o dokumentárny film o veľrybách
v rámci EKOTOP filmového festivalu. Popri týchto aktivitách bola všetkým rodinám poskytovaná
pomoc potravinová a materiálna (ošatenie, školské potreby, drogéria, domáce potreby). Veľmi sa

tešíme, že sa podarilo



dvom rodinám nájsť si nové bývanie, jednej dlhodobo nezamestnanej klientke nájsť si prácu.

Prednáška Kompostovanie v meste
V OZ SAMARIA sa aj v roku 2021 upriamovala pozornosť na ekologický spôsob života. Okrem
Charitných bazárov, ktorými sme podporovali princíp znovuvyužiteľnosti sme dňa 13.8.2021
zorganizovali aj prednášku o kompostovaní v mestskom prostredí. Na túto prednášku boli pozvaní
klienti OZ SAMARIA, dobrovoľníci ale i široká verejnosť. Prítomní sa dozvedeli ako efektívne
znížiť odpadovosť domácností, ako kompostovať, čo kompostovať a kde kompostovať.
Prednášajúcou bola zakladateľka fb stránky EKO život v Hlohovci.

foto 1.: plagát na nástenke OZ SAMARIA foto 2.: klientky OZ SAMARIA čakajú na
začiatok prednášky



Brigáda v klenbovej pivnici
3 septembra 2021 sa uskutočnila v komunitnom centra brigáda. 15 dobrovoľníkov priložilo ruku k
dielu na pomoc pri vypratávaní́ unikátnej klenbovej pivnice. Tá bude slúžiť̌ ako Galéria pre
všetkých. Budú v nej vystavované diela dobrovoľníkov i klientov ale i amatérskych
a profesionálnych umelcov z Hlohovca a okolia. Bude sprístupnená vždy ako bude otvorené
komunitné centrum.
Z pivnice boli vypratané nepotrebné veci, spráchnivené drevo, odpad. Táto aktivita sa uskutočnila
vďaka podpore Nadácie SPP.

Podpora dobrovoľníctva
Práca dobrovoľníkov je vykonávaná bez nároku na odmenu. Preto sa OZ SAMARIA rozhodlo
odmeniť svojich dobrovoľníkov za ich celoročné úsilie premietaním filmu v Dobrovoľníckom
centre. Premietal sa film, ktorý korešponduje s hodnotovým nastavením OZ SAMARIA.
Premietania sa zúčastnilo 15 dobrovoľníkov. V príjemnej atmosfére si vymenili skúsenosti
poznatky, podelili sa o svoje zážitky. Ako občerstvenie bol pripravený guláš.

Výjazdový deň komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím v Hlohovci
14. septembra 2021 sme sa zúčastnili spolu s inými zástupcami inštitúcií a organizácií, ktoré sa
venujú zdravotne znevýhodneným osobám, stretnutia s komisárkou pre osoby so zdravotným
postihnutím Zuzanou Stavrovskou a jej tímom. Účelom jej výjazdového dňa bolo pomôcť
obyvateľom Hlohovca pri riešení ich zložitých životných situácií. Veríme, že na základe informácií
získaných počas stretnutia budeme vedieť efektívnejšie pomáhať našim klientom.



Hlinený dukát
OZ Samaria sa v treťom kvartáli 2021 začalo prípravu na projekte
Trnavskej arcidiecéznej charity Hlinený dukát. Tento projekt je
alternatívnou pomocou pre ľudí v núdzi. Na budove Komunitného
centra bol v septembri osadený automat na hlinený dukát. Cena dukátu
je symbolické 1 euro. Obdarovaný človek získa výmenou hlineného
dukátu balíček potravín v charitnom Centre pomoci človeku alebo teplé
jedlo v partnerskom stánku s rýchlym občerstvením.

foto: Automat na hlinený dukát osadený na budove

Projekt Počítačový kurz – zdravý životný štýl seniorov

Cieľom projektu bolo vytvoriť bezpečné miesto prijatia pre seniorov, ktorí boli počas pandémie
najviac skúšanou skupinou . Časť projektu- vytvorenie bezpečného miesta prijatia seniorov kde by
sa zbavili pocitov osamelosti, smútku a odlúčenia -sa podarilo uskutočniť už v letných mesiacoch.
Komunitné centrum od júna (po uvoľnení protipandemických opatrení) pravidelne navštevovalo 15
seniorov, ktorí sa zúčastňovali spoločných aktivít. Na týchto stretnutiach postupne odbúravali stres,
smútok a depresívne stavy, ktoré sa u nich prejavovali v čase izolácie. Získali pocit bezpečia a
nádeje. Seniori sa viac smiali, začali vyhľadávať spoločnosť a sami boli iniciátormi viacerých
aktivít. Pre väčšiu bezpečnosť sme väčšinu spoločných aktivít presunuli na dvor komunitného
centra. Získali väčšie sebavedomie, a pocit, že napriek vyššiemu veku sú stále pre spoločnosť,
komunitu a hlavne rodinu potrební. Získali chuť učiť sa nové veci, priblížiť sa svojim deťom a
vnúčatám aj formou emailovej komunikácie či ovládaním inteligentných technológií. Ostatné časti
projektu sa mohli realizovať až po prijatí finančných prostriedkov. Tým pádom sa nákup PC
posunul, rovnako ako aj PC kurz. Projekt bol podporený z finančných zdrojov Nadácie pontis
z nadačného fondu Bekaert pomáha.



EKOLOGICKÝ ČIN ROKA 2020
21.9.2021 sme sa zúčastnili slávnostného vyhlásenia výsledkov EKOLOGICKÝ ČIN roka 2020 v
Západoslovenskom múzeu v Trnave. TTSK vyhodnotil najlepšie aktivity na ochranu a tvorbu
životného prostredia za uplynulý rok. Spomedzi 19 prihlásených ocenili 5 škôl a 4občianske a
dobrovoľné združenia. OZ SAMARIA sa zapojilo s projektom Zbieranie PET vrchnáčikov -
spojenie pomoci, ekológie a dobrovoľníctva. Síce sme neboli ocenení, no vážime si poďakovanie
TTSK za naše aktivity. Tešíme sa, že v našom kraji sa ochrane životného prostredia venuje toľko
organizácií.

Milión detí sa modlí ruženenec
Aj tento rok sa OZ SAMARIA zapojilo do celosvetovej modlitebnej iniciatívy Milión detí sa modlí
ruženec 2021. V pondelok – dňa 18.10.2021 mali všetky deti možnosť pripojiť sa k miliónom detí
celého sveta, aby sa pomodlili modlitbu ruženca za pokoj a mier vo svete. Spoločné modlitby
prebehli na dvore KC SAMARIA.

Hlinený dukát  v Hlohovci
Dňa 19.októbra prebiehala v Komunitnom centre SAMARIA prezentácia projektu Hlinený dukát.
V KC sa zišli zástupcovia charitatívnych organizácií, odboru sociálnych vecí a rodiny a médií pri
príležitosti rozšírenia tohto projektu do miest Hlohovec, Piešťany a Nové mesto nad Váhom.
„Hlinený dukát je cesta, ktorou sme sa rozhodli lepšie a účinnejšie pomáhať ľuďom, ktorí na ulicu
žobrú a prosia o pomoc. Je to alternatívne platidlo, ktoré sa nedá zneužiť na živenie závislostí
v podobe alkoholu alebo iných látok,“ povedal riaditeľ Trnavskej arcidiecéznej charity Miroslav
Dzurech pri uvádzaní tohto projektu v Hlohovci. Hlinený dukát je možné za jedno euro kúpiť



v špeciálnych automatoch alebo na vybraných predajných miestach a darovať ho ľuďom v núdzi. Tí
zaň

v charite alebo spolupracujúcich organizáciách dostanú potravinový balíček.

Otvorenie Galérie pre všetkých
Galéria pre všetkých vznikla zo starej unikátnej klenbovej pivnice v komunitnom centre SAMARIA
na Podzámskej ulici. Naše občianske združenie chce podporiť domácich profesionálnych a
amatérskych umelcov z rôznych odborov (maľba, keramika, fotografia...). Galériu sme otvorili
13.11.2021 dielami našich klientov, ktoré tvorili v komunitnom centre. Nakoľko výstavy budú
bezplatné, bude kultúra dostupná pre každého - i pre ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Projekt GALÉRIA PRE VŠETKÝCH sme mohli realizovať vďaka podpore Nadácie SPP - grantový
program SSPpoločne pre komunity
Foto vľavo – autorka výšiviek pri svojich dielach
foto vpravo – autorka kresieb pri svojich dielach

Šitie upcyklovaných výrobkov

Projekt Šitie upcyklovaných textilných vreciek sme v Bratislave v r. 2021 rozšírili aj o iné
upcyklované výrobky. Začali sme šiť tašky z kávových vreciek a v spolupráci s poslankyňou EP p.
Miriam Lexmann sme získali pozvanie na Charitatívny vianočný bazár v Bruseli. Vyrobili sme
množstvo vianočného tovaru – pohľadníc, darčekových vrecúšok, tašiek, ozdôb. Aj keď sa bazár
kvôli pandemickej situácii spôsobenej ochorením COVID 19 nekonal, výrobky putovali do
zamestnaneckej aukcie fi. Peugeot a časť výrobkov tvorila súčasť darčekových vianočných balíčkov
pre rodiny v núdzi od p. M. Lexmann.



Upcyklované vianočné stromčeky
V predvianočnom čase (december 2021) sme zrealizovali projekt Upcyklované vianočné stromčeky. Z
použitých surovín sme ušili a vyzdobili asi 150 kusov vianočných ozdôb, ktoré sme rozdali rodinám našich
dobrovoľníkov, spolupracovníkov a sympatizantov, aby predvianočný čas strávili spolu pri tvorivej aktivite,
ktorá dokáže stmeliť rodinu a posilniť väzby v nej. Aktivita sa stretla s veľkých ohlasom a fotografie doma
ozdobených stromčekov sme uverejňovali na našej fb stránke.



Zlatá nákupná taška

V polovici decembra 2021 ( v čase nefungovania Potravinovej pomoci z dôvodu protipandemických
opatrení) sme na podnet našich klientov v Bratislave zorganizovali akciu Zlatá nákupná taška. Išlo o
darovanie základných potravín núdznym. Potraviny ako múka, ryža, cestoviny, olej, mlieko a cukor
majú pre ľudí v núdzi cenu zlata. Odtiaľ názov projektu.
Darované nákupné tašky sme osobne doručili príjemcom pomoci po celej Bratislave. Do Ružinova,
Petržalky, Dúbravky a Devínskej Novej Vsi. Príjemcami boli prevažne imobilní klienti, ktorí dlhodobo
nie sú schopní vyzdvihnúť si potraviny v našej Výdajni potravín. Jednorodičom a starým rodičom, ktorí
sa o svoje deti alebo vnúčatá starajú sami. Rovnako ako invalidnej pani, ktorá býva sama bez auta v
odľahlej časti Bratislavy.

Vianočné balíčky
V predvianočnom období sme odovzdali vianočné balíčky našim klientom. Snažili sme sa, aby
balíčky boli tzv. ušité na mieru každému. Vďaka podpore spoločností Lidl, TESCO stores, DM
drogery markt a rôznym iným individuálnym darcom, si mohli klienti nájsť v balíčkoch:

● nové oblečenie a obuv (spodnú bielizeň, ponožky, legíny, tričká, snehule pre deti...)
● drogériu (holiace potreby, dekoračnú kozmetiku, krémy na ruky, zubné pasty...)
● knižky a spoločenské hry
● hračky
● sladkosti (čokoládky, kávu, čaje)



Vyšívané vianočné pozdravy pre našich spolupracovníkov a partnerov



Partneri OZ Samaria:
Mestská časť Ružinov- Bratislava
Mestská časť Petržalka- Bratislava
Magistrát hlavného mesta Bratislava
Nadácia DM drogérie
Nadácia Poštová banka
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Hlohovci
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Mestský úrad Hlohovec
Nadácia EPH
Potravinová banka Slovenska
Pekáreň VIOLETA Hlohovec
Rímsko-katolícky farský úrad v Hlohovci
Cirkevná materská škola v Hlohovci
Harmónia DSS, Hlohovec
Fórum kresťanských inštitúcií, Bratislava
OZ Návrat, Bratislava
Nadácia Socia, Bratislava
Pokoj a Dobro, Hlohovec
Trnavský samosprávny kraj
Trnavská arcidiecézna charita
Centrum pomoci pre rodinu, Hlohovec
Základná škola M.R.Štefánika, Hlohovec
Nadácia Centra pre filantropiu

Sponzori a darcovia:
Slovenská sporiteľňa
Trnavský samosprávny kraj
TESCO
Lidl Slovensko
Nadácia J&T, Bratislava
Henkel,a.s. Bratislava
Dekoravia, s.r.o.,Hlohovec
Bekaert Hlohovec
Mesto Hlohovec
Terra development, a.s.
BEXA, a.s.
IKEA
Nadácia Pontis
nadácia SPP
Baumit
a iní malí darcovia vecných i finančných prostriedkov

Občianske združenie SAMARIA
Radlinského 47, 920 01 Hlohovec
Tel:+421 911 132 828
www.samaria.sk samaria.centrum@gmail.com
IČO:42164729
Bankové spojenie: CEKOSKBX IBAN: SK34 7500 0000 0040 1358 0268
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http://www.samaria.sk/
mailto:samaria.centrum@gmail.com

