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Správa o činnosti občianskeho združenia Javoráčik rok 2021 

 

Činnosti a podujatia organizované občianskym združením Javoráčik (ďalej ako „OZ“) za rok 2020: 

Projekt poznámky Termín realizácie 

Príprava kampane na 
2% 

 Plagáty, komunikácia fb Január/február 

PARO Posvieťme si na 
koníka 
 

Financované z PARO (nákup cyklostojana, stojana 
na kolobežky, 4 ks solárnych svietidiel a 3 ks stĺpov 
2% (nákup zavlažovacích bagov, zelene na výsadbu 
ostrovčeka, 1 stĺp na solárne svietidlá)  

4/2021 

Lesopark Čierna Voda Pokračovanie v čistení chodníka, osadenie tabúľ, 
lavičiek a mostíkov 

4/2021 

Jarné upratovanie Propagácia a účasť na Jarom upratovaní 4/2021 

Výzva pre Javorku Výzva ktorej plnením sa žiaci učia občianskemu 
atavizmu, pomoci druhým a zodpovednosti voči 
životnému prostrediu, ako odmenu deti dostali 
pizza party a bufku s logom školy 

5/2021 

Výsadba kvetov v obci Vysadenie okrasných kvetov v kvetináčoch na 
zastávkach v obci 

5/2021 

MDD Deti dostali tričká s logom ZŠ JA 6/2021 

Zbierka pre sociálne 
slabú rodinu 

Zbierka oblečenia, hračiek a domácich potrieb 5/2021 

Lesopark Čierna Voda Pokračovanie v čistení chodníka 6/2021 

Hračky a vybavenie 
pre ŠKF 

 Nákup hračiek a pomôcok pre ŠKD v ZŠ JA 6/2021 

Javorka cup Futbalový turnaj na Javorke (financovanie 
občerstvenia a rozhodcu) 

6/2021 

Stôl a stoličky 
exteriérové 

Nákup vonkajšieho sedenia, dokúpenie nábytku pre 
„vonkajšiu triedu“ 

6/2021 

Podpora ubytovanie 
pre učiteľov 

Prefinancovanie časti nákladov na nájom 
ubytovania pre učiteľov. 

8/2021 

CLIL za 2% Prefinancovanie časti poplatkov za CLIL z 2% 
prijatých v roku 2020. 

8/2021 

Brigáda areál ZŠ JA Čistenie areálu, výsadba kríkov a kvetov, 
financovanie občerstvenia a potrieb na brigádu 

9/2021 

Zbierka pre sociálne 
slabú rodinu 

Zbierka oblečenia, hračiek a domácich potrieb 10/2021 

Nákup pomôcok pre 
inkluzívny tím 

Nákup pomôcok a odbornej literatúry pre   
inkluzívny tím 

10/2021 

Nákup pomponov Zakúpenie pomponov pre roztlieskavačky JA 11/2021 
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Mikulášske eko 
vrecká 

Z financií od nadácie Tesco sme zakúpili 
opakovateľne použiteľné odličovacie tampóny 
z chránenej dielne v Pezinku ako darček pre pani 
učiteľky a s pomocou občanov a najmä dôchodcov 
ušili viac ako 100 ks opakovateľne použiteľných 
vreciek na nákup pečiva ovocia a zeleniny, ktoré 
sme rozdali občanom. Vrecká na mikulášsku 
nádielku zabezpečila ZŠ z chránenej dielne DOZA 

12/2021 

Závlaha na JA Oprava závlahy po dobudovaní multifunkčného 
centra v areáli JA (prvácke triedy) 

12/2021 

Klimatizácie pre ZŠ JA Zakúpenie 3 ks klimatizácií pre ZŠ JA 12/2021 

Informovanie o 
činnosti OZ  

na fb a www.javoracik.sk Január až december 

 

Správa schválená valným zhromaždením Občianskeho združenia občianskeho združenia Javoráčik dňa 

21.2022 

 

 

 


