Správa o činnosti OZ Stružielka za školský rok 2015/2016
OZ Stružielka začalo svoju činnosť 4.9.2015. Sídlo združenia je na Okružnej ulici 100/13 v Čadci.
Na prvom ustanovujúcom zhromaždení členov dňa 29.9.2015 bola zvolená Správna a Dozorná rada.
Správna rada pracovala počas roka v zložení:
Predseda:

Mgr. Simona Melicherová

Podpredseda: Ing. Juraj Sabaka, Ján Ďurica
Hospodár:

Ing. Zuzana Skurková

Člen výboru: Mgr. Katarína Šulganová
Dozorná rada pracovala počas roka v zložení:
Mgr. Ľudmila Pišteková
Mgr. Nina Kopecká
Ing. Jozef Galdun
OZ má 35 členov, v Stružielke bolo na začiatku šk. roka 2015/2016 zapísaných 31 detí.
Stružielku počas roka navštevovali deti s rôznymi druhmi ochorenia ako sú autizmus, Downov syndróm,
mentálna retardácia, poruchy správania, poruchy reči, DMO, epilepsia, LMD, alergie a ďalšie po boku
niekoľkých zdravých detí v rámci integrácie. Stretávali sa každý utorok v Dome kultúry (KIC) Čadca v čase
od 13:30 do 15:30 a pracovali v jednotlivých odboroch detskej terapie pomocou umeleckých postupov pod
vedení lektorov:
psychoterapia -Alena Žabková
arteterapia - Ľudmila Pišteková
muzikoterapia- Simona Melicherová
dramatická výchova- Simona Melicherová, Zuzana Skurková
pohybová terapia- Nina Kopecká
logopédia - Kristína Sikorová (prebiehala v pondelok)
Vďaka podpore mesta Čadca, pána primátora Ing. Milana Guru a p. riaditeľky Domu kultúry pani Mgr.
Ľubici Kullovej sme mohli bezplatne využívať priestory Domu kultúry. Primátor mesta daroval Stružielke 3
bicykle, priniesol deťom darčeky na Mikuláša a Veľkú noc. Na záver školského roka pripravilo vedenie
mesta spolu Katkou Šulganovou pre naše deti v priestoroch galérie príjemné popoludnie, na ktoré
zabezpečili divadelné predstavenie i občerstvenie. Taktiež nám mesto Čadca pomohlo s tlačou letákov
Stružielky, ktoré zostavila Katka Šulganová. Pod záštitou manželky pána primátora, Ing. Evy Gurovej,
prebehla v meste predvianočná Benefícia pre Stružielku spojená s Benefičným koncertom v kostole. Po jej
ukončení bola na vianočnom vystúpení súboru Kelčovan odovzdaná OZ Stružielka vyzbieraná suma 1592 €
+ 94€ venovala v rámci benefície ZŠ Podzávoz zo svojej vianočnej burzy.
Počas roka v Stružielke pracovala a pomáhala aj Zuzana Vráblová a p.Šimašková.
Pripravené podujatia pre deti podporili aj mnohí naši priatelia:
Karol Herian- urobil deťom prednášku o syroch
Silvia Kubištová – liečebný telocvik, zdravotná služba na LT

Igor Kopa – piekol deťom vianočné oblátky
p. Vaňovcová- zdobila s deťmi medovníky
Alenka Žabková spolu s niektorými mamičkami pracovali počas roka v tvorivých dielňach pre mamičky, na
ktorých si v rámci terapie vymieňali skúsenosti a nápady.
OZ Stružielka počas roka spolupracovalo so ZŠ Komenského v Čadci, OZ Leporelo z Martina, Múzickou
školou Ostrava, Rotary klubom Žilina i Ostrava. Na niektoré akcie Stružielky osobne prichádzala
redaktorka z MY Kysucké noviny, ktorá uverejňovala články z podujatí v oblastných novinách.
V rámci spolupráce s Rotary klubom Žilina sa uskutočnili nasledovné podujatia: Benefičný koncert,
Vianočné trhy v Žiline, Rotary ples, Začarovaná písnička (spevácka súťaž v Opave poriadaná RC Opava),
konferencia Rotary v Ostrave a účasť na 20. výročí RC Žilina. Členovia Rotary klubu Žilina Juraj Sabaka,
Jozef Štrba, Jozef Galdun, Karol Herian, Peter Zajac i bývalý prezident Tony Pospíšil boli pre OZ Stružielka
veľkou oporou nielen pri príprave LT, ale počas celého roka, za čo im patrí veľké a srdečné poďakovanie.
V spolupráci s Múzickou školou Ostrava sa uskutočnil 23. LT Rotary Stružielka 2016 v Terchovej, v hoteli
Boboty, ktorého realizácia prebehla v termíne od 5.6.- 11.6.2016 za podpory a finančnej pomoci RC Žilina
i Ostrava, ŽSK, mesta Čadca, Múzickej školy Ostrava, firme VIX, J&T i mnohých ďalších sponzorov, ktorí
sú uvedení v správe o hospodárení OZ. LT sa zúčastnilo 37 účastníkov zo Slovenska a 32 účastníkov
z Českej republiky. Lektorskou posilou na táborových dielňach bol Pavol Zátek, Aďa Žlebeková, Juraj
Haško a Lívia Melicherová. Deti počas celého týždňa pracovali v tvorivých dielňach, poznávali prostredie
Malej Fatry, oboznamovali sa s tradíciami regiónu a trávili chvíle pri rôznych spoločných aktivitách po
boku seberovných kamarátov. Tábor bol ukončený krásnym spoločným predstavením pre rodičov
a priateľov Stružielky, ktorý mal názov „Hra o Jánošíkovi“. Predstavenie zožalo veľký úspech a bol pre
všetkých príjemným obohatením.
Múzická škola Ostrava, ktorá už roky spolupracuje so Stružielkou oslávila svoje 25. výročie a my sme boli
pozvaní na slávnostný galaprogram, ktorý obohatilo spevácke vystúpenie M. Rečičárovej.
Výtvarná dielňa, pod vedením Ľudky Pištekovej pripravila práce na výtvarnú súťaž do Krakova,
pohľadnicu na benefíciu, poskytla práce detí do dražby na Rotary plese, pripravila darčeky v podobe
obrazov pre priateľov Stružielky. Spoločne sme uskutočnili Šarkaniádu, vianočné i veľkonočné tvorivé
dielne a stružielkovský karneval. Ľudka Pišteková založila kroniku, kde zaznamenáva všetky podujatia
Stružielky.
V predvianočnom čase pripravili lektori pre deti program „Od Martina do Troch kráľov“, ktorý im priblížil
vianočné zvyky v minulosti. Vďaka štedrým sponzorom si odniesli malé vianočné balíčky. Pri príležitosti
MDD sa deti zúčastnili filmového predstavenia, spoločne sa predstavili v programe pod názvom „Ukáž, čo
vieš“. Pán Karol Herian im na besede porozprával o syroch a Silvia Kubištová im prostredníctvom
liečebného telocviku ukázala správne dýchanie a držanie tela. Počas roka sme blahoželali deťom
k narodeninám a každé dostalo pero s logom Stružielky a zápisník, ktorý venovala firma Krpa v zastúpení P.
Zajaca.
Počas roka podalo OZ niekoľko projektov, z ktorých väčšina bola úspešná. Mnohé z vyhlásených projektov
sa nám nedalo napasovať na naše podmienky, prípadne nám nevyhovoval termín. Najviac ich bolo na LT
Rotary Stružielka (J&T, ŽSK, mesto Čadca).Na činnosť bol podaný projekt na Mesto Čadca, ŽSK a projekt
v Raiffeisen banke, ktorý bol žiaľ neúspešný. V závere školského roka sa uskutočnil výlet do Martina, ktorý
bol financovaný prostredníctvom projektu KIA Motors Slovakia v Nadácii Pontis. Projekt bol zameraný na
dopravnú výchovu, poznávanie Turca a spoluprácu detí zo ZŠ Komenského Čadca, OZ Leporelo z Martina
v rámci integrácie zdravých a postihnutých detí.
Hlavné úlohy, ktoré sme si stanovili na prvom zasadnutí OZ bola propagácia OZ Stružielka,
zapojenie rodičov detí do spoločných aktivít a získanie nových detí.
V rámci propagácie bol vyhotovený leták Stružielky, založili sme WEB stránku (Juraj Sabaka) a FB stránka
(Laura Žlebeková). Počas roka boli uverejňované články o činnosti Stružielky v novinách Kysuce, Čadčan,
MY Kysucké noviny, na stránke mesta Čadca, FB a webovej stránke ZŠ Komenského Čadca i OZ Leporelo
Martin. Firma Krpa venovala Stružielke reklamné perá i zápisníky. Členom OZ a priateľom boli zaslané
vianočné blahoželania, na webovej stránke bola uverejnená výzva na 2% z dane prostredníctvom
Kolobežky. Každý mesiac sa uskutočnilo spoločné podujatie všetkých detí a rodičov, na ktorom sme sa

vzájomne poznávali a zabávali pri rôznych tvorivých aktivitách napr. tvorivé dielne, karneval, výlet,
divadelné predstavenie v galérii,...Do Stružielky prišli nové deti, ktoré si v nej našli nových kamarátov
a získali nové skúsenosti. Mnohé z nich sa zúčastnili aj LT.
OZ má za sebou prvý rok svojho myslím veľmi úspešného fungovania. Všetci, ktorí akýmkoľvek spôsobom
pomáhajú Stružielke si zaslúži veľké uznanie a poďakovanie. Ďakujem členom Správnej a Dozornej rady za
spoluprácu a pomoc. Vážim si podporu a pomoc našich priateľov z Rotary klubu Žilina, ktorí sa rozhodli
nám pomáhať a skutočne pomáhajú ako sa dá. Poďakovanie patrí i Mestu Čadca, p. primátorovi, p.
Kullovej, ŽSK i všetkým lektorom, ktorí pomáhajú Stružielke, keď treba. Samozrejme všetkým sponzorom
a ľuďom, ktorým nie je ľahostajný osud našich detí a včas vedia podať pomocnú ruku.
Hlavné poďakovanie venujem našim deťom a ich rodičom, lebo bez nich by Stružielka nemala zmyslel.
Verím, že OZ Stružielka bude naďalej prekvitať, pomáhať a napĺňať svoje poslanie.
V Čadci 27.9.2016

Mgr. Simona Melicherová (predseda OZ Stružielka)

