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KTO SME

CIELE

Z HISTÓRIE

Sme mimovládna nezisková organizácia, občianske
združenie Votum. Naša činnosť a životná orientácia
vychádza z kresťanských princípov. Členmi
a spolupracovníkmi združenia sú všetci, ktorí chcú žiť
svoj život v otvorenosti a zodpovednosti voči sebe aj
druhým.

– vytvorenie komunitného centra pre deti a dospelých
– zlepšovanie kvality života detí s postihnutím, snaha
o ich začlenenie do prirodzeného prostredia
– životom v komunite učiť sa navzájom úcte k inakosti
– poskytovanie poradenstva a podporovanie
vzdelávania
– rozvíjanie pilotných projektov na komunitnej úrovni

– rok 1993 – iniciatíva ľudí s cieľom vytvoriť
alternatívnu predškolskú výchovu – vznik združenia
Veselá škôlka, služba druhému ako základný princíp
našej činnosti
– rok 1994 – nové podnety rodičov a priateľov
(práca s mládežou, spoločné rodinné dovolenky,
plesy)
– rok 1995 – rozšírenie činnosti o vzdelávanie
(prednášky, jazykové kurzy, výstavy, koncerty)
– nový názov združenia: Votum

NAŠIM POSLANÍM JE
– vzájomnou službou mať otvorené dvere pre
všetkých ľudí hľadajúcich porozumenie a akceptáciu
– vzdelávaním, výmenou skúseností a poradenstvom
prispievať k zmene života ľudí a medziľudských
vzťahov v komunite Devínska Nová Ves
– podporovať a rozvíjať život detí a ľudí s postihnutím

– rok 2000 – transformácia združenia, zameranie
na deti a mladých ľudí s postihnutím
– snaha vnímať a reagovať na meniace sa potreby
ľudí DNV

VOTUM
– z lat. – zasľúbená vec, obeta, sľub-prianie, žiadosť,
túžba.
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ZREALIZOVANÉ PROJEKTY

Klubové stretnutia

Komunitné centrum pre deti

Hudobný klub pre deti

Obnova rodiny v meniacom sa sociokultúrnom
prostredí

Rok 1998-1999, podporené NDS

Rok 2000, podporené NDS – Fond Hodina deťom

Od roku 2003

Projekt umožnil vytvoriť priestor pre skupinu detí
(deti z ulice), ktorá sa učila životu v malej komunite,
rozvíjala ich vzájomné vzťahy a podporovala ich
tvorivé schopnosti

– rozšírenie voľnočasových aktivít
– prepojenie separátnych aktivít, organizovanie
spoločných podujatí

Rozvíjanie komunikačných schopností, tvorivého
myslenia u detí prostredníctvom muzikoterapeutických
metód, zameraných na vnímanie hudby a kladný
vzťah k nej

Inklúzia detí s postihnutím a ich rodín do života
komunity v procese transformácie spoločnosti

Letný tábor

Rok 1995, podporené NPOA
Rok 1997, Renovabis
jednorazový finančný príspevok na zariadenie
priestorov združenia Votum

Internet pre mimovládne organizácie
Rok 1999, podporené NOS-OSF
Finančný príspevok – prístup na internet

Arteterapia pre postihnuté deti a mladých ľudí

Miesto mladých ľudí v mikro- a makrosvete

Rok 1997, podporené NPOA

Rok 1999, podporené NOS-OSF

Od roku 2003
Rok 2002, podporené NPOA

Projekt umožnil postihnutým deťom a mladým
ľuďom zažiť spoločenstvo a umožnil integráciu
do spoločenstva zdravých detí (do existujúcej
keramickej dielne)

Projekt bol zameraný na podporu vybudovania
Internetového klubu pre mládež

Rok 1998, podporené Magistrátom hl. mesta SR
Bratislavy

Rok 2000, podporené NDS

Technické vybavenie keramickej a textilnej dielne

Rozvoj vzťahov v OZ Votum

Získanie exaktných podkladov pre opodstatnenosť
alternatívneho spôsobu výchovy detí v združení Votum

Cieľom projektu bolo sprevádzanie a podporovanie
rodiny s postihnutým dieťaťom, zmenšovať ich
vytláčanie na okraj spoločnosti

Denný tábor, cieľom ktorého bolo včlenenie detí
s postihnutím medzi zdravých rovesníkov

