Prehľad činností za rok 2012
Rok 2012 bol 16 rokom poskytovania sociálneho poradenstva a činnosti terapeutickej komunity
ROAD-Tomky. Naším hlavným cieľom bolo zvyšovanie si kompetencií v oblasti poskytovania
pomoci pre osoby so závislosťou a ich rodinných príslušníkov.
Celá naša činnosť bola zameraná na sociálnu patológiu, týkajúcu sa užívania psychoaktívnych
látok. Poskytovali sme

základné a špeciálne poradenstvo, realizovali sme

sociálno-výchovný

program, resocializačný program a postresocializačný program.
Sídlo našej organizácie je v Bratislave na Handlovská 11, Bratislava, kde zabezpečujeme
základné a špeciálne sociálne poradenstvo v oblasti užívania psychoaktívnych látok, naše
resocializačné stredisko má sídlo na Tomkoch v katastri obce Borský Svätý Jur a nadstavbovú
časť resocializačného programu zabezpečujeme v prenajatom byte na Gwerkovej ulici
v Petržalke.
Prehľad činnosti za rok 2012

ROAD, n. o.- rok 2012
§ 11 a § 63 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrany detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení
neskorších predpisov

telefonický

osobný

z toho dospelí

mailový, písomný

mesiac

Počet kontaktov s klientom
z toho deti
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z toho noví klienti

Počet klientov

január

144

11

0

144

12

54

9

február

80

14

1

79

22

71

15

marec

178

12

1

177

26

63

9

apríl

78

5

2

76

24

57

6

máj
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december

137

5

3

134

12

44

8

1 424
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2

Resocializačné stredisko
pobytová forma
počet
nových
klientov
kapacita
v
zariadenia mesiaci
6
0
6
2
6
2
6
0
6
0
6
0
6
0
6
0
6
0
6
0
6
0
6
0

4

stav na konci
mesiaca
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

5,83(priemer/mesiac)

V sledovanom období sme realizovali nasledovné sociálne programy:
Sociálny program zameraný na pomoc pri riešení problémov detí v rodine, v škole a na
pomoc rodinám pri riešení výchovných problémov, sociálnych problémov a iných
problémov v rodine a v medziľudských vzťahoch zostavený v zmysle § 11, ods. 1
písm. c) zákona 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.
Názov programu:
„Zdravá rodina – zdravá spoločnosť “
Vymedzenie vlastných cieľov a poslania sociálneho programu:
1. zistenie negatívnych vplyvov
2. zistenie príčin ich vzniku
3. zapojenie dieťaťa a rodiny do programu
4. sociálna práca s dieťaťom a rodinou dieťaťa
Formy práce :
individuálna a skupinová sociálna práca
Cieľová skupina:
Deti – s problémovým správaním, z dôvodu užívania psychoaktívnych látok
Rodina dieťaťa s problémovým správaním
Techniky a postupy práce:
1. oboznámenie sa s prípadom
 získať a zhodnotiť informácie o prostredí, v ktorom dieťa
vyrastá,
o výchovných postupoch rodičov alebo iných dospelých, rodinnom prostredí,
sociálno - kultúrnom zázemí, sociálnych vzťahoch, o doterajšom školskom
priebehu výchovy a vzdelávania dieťaťa, školských výsledkoch a správaní
dieťaťa
 v prípade potreby zabezpečiť odborné psychiatrické a
psychologické
vyšetrenia dieťaťa
Použité metódy: pozorovanie, klasický a diagnostický rozhovor, poradenský
rozhovor
2. sociálne hodnotenie






hľadanie príčin
odhaľovanie príčin
sociálna diagnostika
motivácia ku zmene
plán práce
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 voľba pracovných metód
3. sociálna intervencia
 bežná
 krízová
techniky sociálnej práce
 rozhovor
 posilňovanie odolnosti dieťaťa
 výcvik sociálnych zručností – zlepšenie komunikácie na všetkých úrovniach
 vedenie k zodpovednosti za svoje správanie – rozhodovanie a konanie
 vedenie k empatii, tolerancii
 realitná terapia
 vedenie iných k pomoci dieťaťu
 využívanie vlastných schopností a poznatkov
 poradenstvo
 diskusia
4. zakončenie prípadu
 evidencia prípadu
 vyhodnotenie
 vyriešenie problému
 opätovné zaradenie do programu ak si to situácia vyžiada
 predčasné ukončenie z dôvodu dlhodobej nespolupráce, zmeny bydliska, nástupu
dieťaťa do iného programu, exitus klienta
Nástroje na realizáciu sociálneho plánu:
 úprava a obnova rodinných pomerov
 spolupráca s SPO
 práca s rodinou na podporu sfunkčnenia rodiny (vzťahy: rodič-dieťa)
 preventívne aktivity na predchádzanie sociálno-patologických javov
 spolupráca s inými inštitúciami (škola, polícia, zdravotnícke zariadenia...)
Dielčie ciele sociálneho programu :
Získanie kompetencie v oblasti komunikačných zručností:
 schopnosť pomenovať a riešiť problém
 schopnosť preberania zodpovednosti za svoje správanie
 schopnosť byť samostatný a zodpovedný
 schopnosť vytvárať a mať vlastný názor
 schopnosť prijímať kompromisy
 schopnosť prispôsobiť sa novým pravidlám v rodine
 schopnosť formulovať otázky a viesť dialóg
 schopnosť aktívne počúvať
 schopnosť vyjadrovať svoje pocity
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Hlavný cieľ:
 ochrana dieťaťa a rodiny pred dôsledkami užívania psychoaktívnych látok
a následnými dopadmi závislého správania
Sociálny

plán:

1.-3. poradenské sedenia
 zoznámenie sa s dieťaťom a zákonným zástupcom, v prípade potreby
distribúcia dieťaťa na odborné vyšetrenia
 hľadanie a odhaľovanie príčin sociálneho zlyhávania
 oboznámenie dieťaťa a rodiny s možnosťami riešenia dopadov užívania
psychoaktívnych látok
 sociálne poradenstvo
- dôsledky užívania PL z dlhodobého hľadiska (zdravie, štúdium, sociálne
uplatnenie, vzťahy v rodine, kriminalita, prostitúcia...)
- adiktologické poznatky užívania PL
- známky závislého správania
 ukončenie prípadu
Personálne zabezpečenie:
2x sociálny pracovník
1x liečebný pedagóg
1x psychológ

Sociálny
program
zameraný na pomoc deťom a plnoletým fyzickým osobám
ohrozeným správaním člena rodiny, členov rodiny, alebo správaním iných osôb
zostavený v zmysle § 11, ods. 1 písm. d) zákona 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a sociálnej kuratele.

Názov programu:
„Zdravá rodina – zdravá spoločnosť “
Vymedzenie vlastných cieľov a poslania sociálneho programu:
5. Pochopenie vzniku závislého správania a jeho dopadov na rodinu ako celok
6. Ochrana rodiny pred dopadmi závislého správania člena rodiny, členov
rodiny, alebo iných osôb
7. Zapojenie širšej rodiny do ochrany pred závislým správaním člena rodiny
(starí rodičia, ujovia, tety...)
8. Skvalitnenie života rodiny zasiahnutej správaním závislej osoby
Formy práce :
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Skupinová sociálna práca
Cieľová skupina:
1. Deti ohrozené správaním člena rodiny, členov rodiny , alebo iných osôb (z
dôvodu užívania psychoaktívnych látok)
2. Dospelí ohrození správaním člena rodiny, členov rodiny , alebo iných osôb (z
dôvodu užívania psychoaktívnych látok)
Techniky a postupy práce:
1.Dosiahnutie spoločného cieľa
Získať relevantné znalosti z oblasti adiktológie
Rozpoznať známky závislého správania
Rozpoznať známky spoluzávislého správania
Získať zručnosti potrebné na komunikáciu so závislou osobou
Vedieť motivovať závislú osobu k liečbe a doliečovaní
Orientácia v relapse a recidíve
Možnosti liečby v zdravotnom systéme SR a následnej starostlivosti
v resocializačných programoch
 Získavanie základných techník na podporu zachovania abstinencie člena rodiny
 Prijatie minulosti ako nemenného stavu
 Prijať rozhodnutia, ktoré nedovolia ovplyvňovať život rodiny závislou osobou








Použité metódy: pozorovanie, klasický rozhovor
2. sociálne hodnotenie







hľadanie príčin
odhaľovanie príčin
sociálna diagnostika
motivácia ku zmene
podporovanie jednotlivca v skupine
nadväzovanie vzťahov v skupine

3. sociálna intervencia
 bežná

techniky sociálnej práce
 rozhovor
 dosahovanie spoločných cieľov
 posilňovanie postoja k závislej osobe
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 výcvik komunikačných a sociálnych zručností – zefektívnenie komunikácie so
závislou osobou
 znaky závislého správania
 hlavné príčiny vzniku závislosti
 učenie sa novým riešeniam problému
 využívanie skupinovej dynamiky
 rozvoj svojpomoci

4. zakončenie prípadu
 evidencia prípadu
 vyriešenie problému
Nástroje na realizáciu sociálneho plánu:
 úprava a obnova rodinných pomerov
 práca s rodinou na podporu sfunkčnenia rodiny
 preventívne aktivity na predchádzanie relapsov a recidív u závislého člena
rodiny

Dielčie ciele sociálneho programu :
Získanie kompetencie v oblasti komunikačných zručností:











schopnosť riešiť problém
prenechanie zodpovednosti za správanie sa závislému
schopnosť zapojiť širšiu rodinu do riešenia problému
schopnosť ochrániť rodinu pre závislým správaním člena rodiny
schopnosť prispôsobiť sa novej situácii
schopnosť formulovať otázky a viesť dialóg so závislým členom rodiny
schopnosť aktívne počúvať
schopnosť jasne pomenovať svoj názor
schopnosť prijímať kompromisy
schopnosť prispôsobiť sa novej situácii

Hlavný cieľ:
 ochrana dieťa a dospelej osoby (rodiny) pred závislým správaním člena
rodiny, členov rodiny a iných osôb
Sociálny plán:
 zaradenie do skupiny
 poznanie východiskovej situácie skupiny
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podieľať sa na spoločných cieľoch skupiny
prejaviť vlastné rozhodnutie
pracovať s vlastnými silami
podporovať spoluprácu

Personálne zabezpečenie:
Sociálny program budú zabezpečovať
1x sociálny pracovník
1x liečebný pedagóg

Sociálny program zameraný na plnoleté fyzické osoby, ktoré svojim správaním
ohrozujú členov rodiny, je zostavený v zmysle § 11, ods. 1 písm. e) zákona
305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.
Názov programu:
„Zdravá rodina – zdravá spoločnosť “
Vymedzenie vlastných cieľov a poslania sociálneho programu:
 Kvalita života = abstinencia
 Závislosť ako celoživotné chronické ochorenie
 Zdravotné dôsledky závislosti a ich dopad na prítomnosť
 Nástrahy bežného života abstinujúceho
 Ekonomická gramotnosť
 Nové podmienky spolužitia v rodine
 Partnerské vzťahy a ich riziká
 Nástrahy z minulosti
 Zamestnanie ako forma prevencie relapsu a recidívy
 Rizikové správanie
 Zmysluplné trávenie voľného času
 Dôraz na zdravý životný štýl
Formy práce :
Skupinová sociálna práca
Cieľová skupina:
Plnoleté fyzické osoby, ktoré svojim správaním ohrozujú členov rodiny
Techniky a postupy práce:
1.Dosiahnutie spoločného cieľa
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Posilnenie znalostí z oblasti adiktológie
Rozpoznávanie rizík ohrozujúcich abstinenciu
Budovanie zrelých vzťahov v rodine
Upevňovanie komunikačných zručností
Orientácia v relapse a v recidíve ako v možnej etape chronického ochorenia
Upevňovanie základných zručností na zachovanie abstinencie
Prijatie minulosti ako nemenného stavu
Smerovanie k autonómnemu fungovaniu a ekonomickej nezávislosti
Posilňovanie pozitívneho pohľadu na život v abstinencii

Použité metódy: pozorovanie a klasický rozhovor
3. sociálna intervencia
 bežná
techniky sociálnej práce
 rozhovor
 posilňovanie odolnosti klienta
 výcvik sociálnych zručností – zlepšenie komunikácie na všetkých úrovniach
 vedenie k zodpovednosti za svoje správanie – rozhodovanie a konanie
 vedenie k empatii, tolerancii
 realitná terapia
 vedenie iných k pomoci klientovi
 využívanie vlastných schopností a poznatkov
 diskusia
4. zakončenie prípadu
 evidencia prípadu
 vyriešenie problému
 ukončenie z dôvodu relapsu, recidívy
Nástroje na realizáciu sociálneho plánu:
 úprava a obnova rodinných pomerov
 preventívne aktivity na predchádzanie sociálno-patologických javov
 spolupráca s inými inštitúciami (škola, polícia, zdravotné zariadenia...)

Dielčie ciele sociálneho programu :
Získanie kompetencie v oblasti komunikačných zručností:
 schopnosť riešiť problém
 schopnosť preberania zodpovednosti
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schopnosť byť samostatný
schopnosť vytvárať a mať vlastný názor
schopnosť prijímať kompromisy
schopnosť prispôsobiť sa situácii
schopnosť formulovať otázky a viesť dialóg
schopnosť aktívne počúvať
schopnosť vyjadrovať sa

Hlavný cieľ:
 ochrana plnoletej osoby so závislosťou pred užívaním psychoaktívnych látok
a následnými dopadmi závislého správania

Sociálny plán:
 zaradenie do skupiny
 poznanie východiskovej situácie skupiny
 podieľať sa na spoločných cieľoch skupiny
 prejaviť vlastné rozhodnutie
 pracovať s vlastnými silami
 podporovať spoluprácu
 upevňovať sa v abstinencii
 rozvoj svojpomoci
Personálne zabezpečenie:
Sociálny a výchovný program budú zabezpečovať
1x sociálny pracovník
1x liečebný pedagóg

Všetky sociálne programy majú nasledovné materiálno-technické vybavenie
Klient prichádza do zariadenia v dohodnutú hodinu. Svoj príchod oznámi
prostredníctvom videovrátnika. Pri vchodových dverách sa s klientom zvítame,
vchádzame do priestoru haly, kde si môže zložiť zvršky oblečenia. Skupinovú
sociálnu prácu zabezpečujeme v klubovej miestnosti v objekte rodinného domu v sídle
neziskovej organizácie. Miestnosť je vybavená kreslami a kvetinovými doplnkami.
Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia klientov pre všetky sociálne
programy
Klientom je k dispozícii bezpečné prostredie, ktoré je vybavené základným
hygienickým zariadením. Naša organizácia má uzatvorené poistenie Profesionál na
sumu 33 200,.€.
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia poradenských postupov pre všetky sociálne
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programy
Program má zapracovanú supervíziu ako metódu sociálnej práce, ktorú vykonávame na
úrovni riadiacej a konzultačnej.

Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie odborného tímu
Podľa aktuálnej ponuky relevantných inštitúcii. Aktuálne výcvik supervízie.

ROAD-Tomky
rok 2012
§ 11 a § 63 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrany detí a o sociálnej
kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
predčasné
ukončenie

riadne
ukončení
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Nástup
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mesačný
pohyb

mladiství

Január

Rok 2012

1.-4. fáza

ženy

Pohyb klientov

iné

Z toho

5. fáza

Programy

Mesačný
priemer

15,08

5,8
3

1,75

3,91

3,75

1,83

1,33

0,58

22,91

Kapacita resocializačného strediska je 17 klientov, priemerná mesačná obsadenosť bola 22,91
klienta. Do resocializačného programu boli zapojení klienti v rôznom štádiu úzdravy. Základnú
časť tvorili klienti 1.-4. fázy . Priemerný mesačný počet klientov v tejto časti resocializačného
programu bol 15,08 klienta. V nadstavbovej časti resocializačného programu – v 5. fáze bol
priemerný mesačný počet klientov 5,83. Klienti, ktorí boli

počas roka 2012 zaradení do

posilňovacích pobytov bol mesačne 1,75 klienta.
Počas roka na základe poradovníka nastúpilo do programu mesačne priemerne 1,83 klientov. Za
celý rok to bolo22 klientov, z ktorých program predčasne ukončilo 16 klientov.
v 1. Fáze odišlo 11 klientov
v 2. Fáze odišli 4 klienti
v 3. Fáze odišlo 0 klientov
v 4. Fáze odišiel 1 klient
Po riadnom ukončení programu 2 klienti pokračovali v 5. Fáze programu.
V sledovanom období sme mali v programe celkom

7 mladistvých, z toho bolo 1 dievča,

vo

všetkých prípadoch na výchovné opatrenie. Jeden mladistvý po dosiahnutí plnoletosti pokračoval
v resocializačnom programe až do jeho riadneho ukončenia.
V sledovanom období sme pilotne spustili resocializačný program nultej fázy.
Pravidlá 0 fázy:

0. fáza 2-4 týždne
Klient je čakateľ na člena komunity, nemá hlasovacie právo. Má prideleného staršieho brata.
slúži na adaptovanie klienta v resocializačnom stredisku, osvojuje si režim, poriadok a spoznáva
komunitný život
nie je mu dovolené ležať počas dňa, až po večernej skupine
nie sú povolené vychádzky domov, návštevy
klient môže absolvovať vychádzky do okolia len s celou komunitou, alebo v prítomnosti
terapeuta
klient si môže vybavovať úradne veci len v prítomnosti terapeuta alebo 3 - 4 fázy
dievčatá nemôžu používať šminky
počas tejto fázy je klient oslobodený od postihov, platieb , fajčiar sa oboznamuje
s fajčiarskym režimom
V sledovanom období sme ukončili realizáciu projektu „Rekonštrukcia objektov ozdravnoterapeutického centra ROAD n.o.“ podporeného v rámci operačného programu Regionálny
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operačný program, prioritná os 2 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnej ochrany
a sociálnej kurately.
V decembri projekt prešiel kolaudačným konaním, na základe ktorého rozhodol Regionálny úrad
verejného zdravotníctva v Senici, že zvyšuje kapacitu zariadenia na 25 lôžok.
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V sledovanom období mali klienti vypracované a vyhodnocované Individuálne resocializačné
programy. Základnými metódami bola pracovná terapia, individuálna a skupinová terapia, sociálne
poradenstvo.
Aktivity za sledované obdobie
Január
Tradičná novoročná vychádzka do Šaštína
Február
Prechádzka zimnou krajinou, spojená s hrou ,,Ramboška“
Marec
Nedeľná pešia túra do Šaštína spojená s opekaním
Apríl
Zbieranie prútia a tradičné pletenie korbáčov, farbenie kraslíc, pečenie
Veľkonočných koláčov
Máj
Príprava mája, opracovanie, ,,mašľovanie“, stuškovanie a jej tradičné
postavenie na námestí v Tomkoch
Máj
Cyklotúra k zrúcanine hradu Plavecké Podhradie, s opekačkou
Jún
Cyklotúra spojená s kúpaním k jazeru Ošríd Sekule
Jún
Príprava 10.ročníka ,, Komunita Cup 2012“
Vyhodnotenie projektu „ Komunita cup 2012“
Cieľom projektu bolo znižovanie kriminality páchanej v dôsledku užívania psychoaktívnych látok, prioritnou
osou bola terciárna prevencia eliminácie sociálnopatologických javov v rizikovej skupiny bývalých
užívateľov psychoaktívnych látok.
Cieľovou skupinou boli osoby so závislosťou zaradené v zmysle zákona 305/20005 Z.z.
o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v resocializačnom programe. Projekt sme realizovali
desiaty krát, personálne projekt zabezpečovali klienti resocializačného strediska ROAD-Tomky pod
dohľadom odborného týmu. Do samotnej realizácie projektu boli zapojené všetky terapeutické komunity.
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Po ukončení projektu sme rozdali klientom a terapeutom dotazník na vyhodnotenie projektu a získanie
spätnej väzby.
Odborný tím
Rozdaných bolo 41 dotazníkov, vrátilo sa nám 32 dotazníkov s nasledujúcimi otázkami
Vrátilo sa nám 32 vyplnených dotazníkov, z toho dotazník vyplnilo 19 mužov a 13 žien
Vyhodnotenie otázky č. 1 (očakávania od akcie)
Nové zážitky, nové inšpirácie – stmelenie TK, podporiť v liečbe klientov závislých a zažiť spoločnú
atmosféru , integrácia, podpora, porozumenie, relax, súťaž, poznanie TK Tomky, užiť si to a vyhrať čo sa
dá, upokojenie, uvoľnenie, stretnutie, fair-play, zúčastniť sa a stretnúť s ďalšími komunitami, kreatívna
preventívno-edukačná akcia zameraná na terciálnu prevenciu relapsu a kriminality, záťažové akcie pre
klientov, lepšie poznanie klientov, poznanie iných komunít, stretnutie s terapeutmi, zážitkový víkend,
súdržnosť, sila ľudí,
Vyhodnotenie otázky č. 2 (naplnenie očakávaní)
Veľmi do dobre
25
Dobre
7
Vyhodnotenie otázky č. 3 (celkové hodnotenie akcie)
1
27
2

5

Vyhodnotenie otázky č. 4 (hodnotenie jednotlivých oblastí)
a. Organizácia
1=23, 2=6, 3=3
b. Strava

1=22, 2=8, 3=2

c.

1=19, 2=9, 3=3, 4=1

Ubytovanie

d. Skladba programu
e.

1=23, 2=7, 3=1, 4=1

Organizácia športových aktivít

1=24, 2=7, 3=0,4=0, 5=1

Vyhodnotenie otázky č. 5 (prínos akcie)
a. Lepšie spoznanie
1=20, 2=11, 3=1
b. Spoznanie silných a slabých stránok klienta 1=17, 2=13, 3=2
c.

Výmena odborných skúseností 1=8, 2=12, 3=9, 4=3

d. Získanie nových kontaktov

1=10, 2=10, 3=6, 4=6

Vyhodnotenie otázky č. 6 (navrhované aktivity)
Iný systém losovania, hod granátom pre terapeutov do diaľky , spokojnosť s aktivitami, ktoré boli
pripravené , všetko nechať, maximálna spokojnosť s týmito aktivitami a programom, stolný tenis
(3),plávanie, volejbal pre terapeutov, viac spoločných aktivít terapeutov, skoky do piesku, kvíz, nohejbal,
viac kultúry, bolo toho dosť, freesbee (3), petang (2)
Vyhodnotenie otázky č. 7 (iné pripomienky)
Nedostatočné zaistenie teplej vody v sprchách, čistejšie WC, viac kohútikov s vodou, lepšia
informovanosť organizačného týmu, oceňujem zmenu v trojboji , viac vody na pitie
Klienti
Rozdaných bolo 18 dotazníkov, z toho sa nám vrátilo 153 dotazníkov, z toho bolo 93 mužov, 22 žien a 38
klientov neuviedlo pohlavie
Vyhodnotenie otázky č. 1 (pocit bezpečnosti)
1=134, 2=13, 3=5,
4=5,
5=3
Vyhodnotenie otázky č. 2 (kladný vplyv akcie)
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1=99, 2=26, 3=16, 4=6,
5=4
Vyhodnotenie otázky č. 3 (hodnotenie akcie ako celku)
1=101, 2=43, 3=13, 4=2,
5=3
Vyhodnotenie otázky č. 4 (zhodnotenie stravy)
1=83, 2=40, 3=22, 4=1,
5=5,
Vyhodnotenie otázky č. 5 (ubytovanie )
1=62, 2=43, 3=27, 4=7,
5=10
Vyhodnotenie otázky č. 6 (športové aktivity)
1=96, 2=38, 3=12, 4=2,
5=4
Vyhodnotenie otázky č. 7 (pripomienky)
Väčší kľud po večierke, viac vody na deň , hygienické zázemie, stolný tenis , plávanie, bolo to super, lepšia
organizácia, možnosť pri zápasoch hrať každý s každým, nejasne stanovené pravidlá pri športe,
nepríjemné reakcie komunity po prehre, ovplyvňovanie inými komunitami a nedostatočné rozhodovanie,
usporiadatelia by mali mať hlavné rozhodnutie, hry kde sa viacej komunikuje, aktivity ktoré nás viac
skamarátia a zoznámiť sa s inými členmi komunity, mal hrať každý s každým, basketbal, viacej svetla
večer, dlhšie zápasy, dlhšie ako 3 dni, viac športov, +1 deň, dlhší hrací čas pri futbale, nemuseli by byť
športové aktivity zamerané len na víťazstvo, viac nadhľadu,
Na základe vrátených dotazníkov sme mali pracovné stretnutie organizačného tímu, všetky prednesené
pripomienky sme prehodnotili a prijali také opatrenia, ktoré nám pomôžu ku zvýšeniu úrovne nasledujúceho
ročníka Komunita Cup 2013. Ide predovšetkým a zvýšenie úrovne hygienických zariadení, objekt je
majetkom Obecného úradu. Pre nedostatok financií nie je vykonávaná pravidelná údržba a preto sme sa
dohodli so zástupcami obce(so starostkou), že sa budeme v rámci dobrej spolupráce na údržbe zariadenia
pred zahájením podieľať. Ostatné pripomienky, týkajúce sa organizovania samostatných športových
aktivít budú podľa možností premietnuté do budúceho ročníka.

Jún

Účasť na futbalovom turnaji ,, O mládežníicky pohár „ v obci Borský Svätý Jur,
kde sme sa umiestnili na 2. mieste
Cyklotúra a kúpanie sa v jazere Ošríd Sekule
Stanovačka na Bukovej, návšteva Smolenického zámku, výstup k zrúcanine Ostrý

Júl
August
kameň
August
Stanovačka na Bukovej, návšteva jaskyne Driny, cyklotúra k zrúcaninám
zrúcaninu hradu
Korlátka
September Deň otvorených dverí - 16. výročie otvorenia TK ROAD-TOMKY, kulturfest TK
Magdaléna (ČR)
Október
Každoročný zber hríbov do vianočnej kapustnice počas víkendov, kino Malacky
November
Spoločná spomienka na zosnulých, zapaľovanie sviečok pri kaplnke, terénna
terapia Čertov
December -Mikuláš na Tomkoch, Vianoce s polnočnou omšou, Silvestrovský program
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