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Správa o činnosti občianskeho združenia Javoráčik rok 2020
Činnosti a podujatia organizované občianskym združením Javoráčik (ďalej ako „OZ“) za rok 2020:
Projekt

poznámky

Príprava kampane na
2%
Kvety pre MŠ
Nákup športových
pomôcok pre ZŠ JA

Kolopoháre

Zbierka pre OZ Cesta
von
Prekrytie pieskoviska
MŠ
Záhradné domčeky
šiltovky
Závlaha na JA
Výmena retenčnej
nádrže pre závlahu
Kúpa športových
dresov pre ZŠ JA
a športových
pomôcok
Dar notebookov od
AT&T
Cykloprístrešky
a stojany na
kolobežky
Realizácia zelenej
steny v MŠ
CLIL za 2%

Termín realizácie
Január/február

Zbierka kvetov pre MŠ JA
Financované z financií vyzbieraných v rámci crowd
fundingu „Športujeme za každého počasia“ ,
florbalové sety, štartovacie šísla, lopty
basketbalové, volejbalové, medicinbaly,
gymnastická lavička, skokanský mostík, koza ....
Z financií od nadácie Tesco sme zakúpili
opakovateľne použiteľné poháre, vyžívané na
akciách OZ, k dispozícii aj pre akcie v obci
Zbierka letného oblečenia pre OZ Cesta von

1/2020
1/2020

Svojpomocné zhotovenie prekrytia

6/2020

Nákup 2 ks záhradných domčekov pre ZŠ a MŠ JA
Darček k MDD pre deti ZŠ JA, šiltovky s novým
logom
Sprevádzkovanie závlahy na JA
Oprava zničenej retenčnej nádrže

6/2020
6/2020

S novým logom ZŠ JA, Financované zo zostatku
financií vyzbieraných v rámci crowd fundingu
„Športujeme za každého počasia“ a z 2 %

8/2020

AT&T darovalo OZ 10 ks notebookov, ktoré
využíva ZŠ JA
Nákup 2 ks cykloprístreškov a materiálu na
osadenie, 2ks stojanov na kolobežby pre ZŠ a 2 ks
pre MŠ, čiastočne financované z prostriedkov
nadácie Allianz (500), a daru od p. Selepa (200)
Výsadba zelenej steny, časť realizovaná z obecného
PARO (2500 eur)
Prefinancovanie časti poplatkov za CLIL z 2%
prijatých v roku 2019.

9/2020

2/2020

3/2020

8/2020
9/2020

9/2020

9/2020
10/2019
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Vysadenie kvetov na
ihrisku Lúčny koník

Vysadenie kvetov na ihrisku Lúčny koník
a skrášlenie areálu ZŠ JA

10/2020

Zbierka pre OZ Cesta
von

Zbierka zimného oblečenia pre OZ Cesta von

november

Lesopark Čierna Voda

Realizácia prvej a druhej etapy lesoparku ,
objednanie výrubových prác a organizácia 2 brigád
Projekt uspel v nadácii TESCO, získali sme 800 Eur,
čakáme na podpis zmluvy v priebehu 2/2021
Zbierka hračiek, obuvi odevov a potrieb do
domácnosti pre sociálne slabšiu viacdetnú rodinu
Zabezpečenie Mikulášskych balíčkov v spolupráci
s obchodom Kengurka
na fb a www.javoracik.sk

Október/novembe
r
november

Eko Mikulášske
vrecká
Zbierka pre Denisku
Mikulášske balíčky
Informovanie o
činnosti OZ

december
december
Január až
december

Správa schválená valným zhromaždením Občianskeho združenia občianskeho združenia Javoráčik dňa
.......2021
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