SPRÁVA
V roku 2021 II. samostatne usporiadaná skupina využila možnosť Nadácie Volkswagen
Slovakia získať finančný grant cez projekt Aktívny priestor – viac aktivít pre deti a rodiny.
Podmienkou bolo, aby sa deti zaujímavou formou uchádzali o získanie grantu. Takže sme sa
rozhodli, že natočíme krátke video, ktorom sa trochu predstavíme a predstavíme v ňom aj
naše požiadavky. Podľa našich požiadaviek bola celková suma športových potrieb o ktoré
sme žiadali 3040,- eur. Boli sme úspešní a grant v žiadanej sume sme získali. Touto cestou by
sme sa chceli poďakovať Nadácii Volkswagen Slovakia. Získané financie nám veľmi pomohli
v tom, aby sme si doplnili stav športových potrieb pre deti v našej výchovnej skupine.

Nakoľko máme vo výchovnej skupine deti rôzneho veku, chýbali nám bicykle pre menšie
deti. Po ich zakúpení sa tešili , že sa môžu zdokonaľovať v bicyklovaní, ale aj precvičovať
pravidlá jazdy na bicykli. Po dobudovaní cyklotrasy v našom meste, ich využívame na rôzne
cyklotúry po nej.

Zakúpenému posilňovaciemu stroju a pomôckam sa potešili najmä starší chlapci, ktorí ho
využívajú pravidelne na cvičenie. Niekedy sa do cvičenia zapoja aj dievčatá.

Stolný tenis je veľmi dobrá hra v každom ročnom období. Ten majú radi malé aj veľké deti,
ale aj ujo a tety.

Gymnastické lopty sú veľmi dobrou pomôckou na relaxačné cvičenia. Na zlepšenie
koordinácie

pohybov

je

veľmi

dobrou

pomôckou

balančná

podložka.

Keďže situácia s ochorením Covid – 19 bola v zimnom období dosť v rozmachu, bolo
obmedzené aj zimné lyžovanie. Potešili sme sa, že sme aspoň párkrát mohli ísť vyskúšať novú
lyžiarsku výstroj a nový snowbord.

Keďže máme na výchovnej skupine chlapcov futbalistov, veľmi nás potešila možnosť zakúpiť
si nové futbalové bránky a futbalové lopty. Všetky zakúpené športové potreby nám umožňujú
aktívne tráviť náš voľný čas.

Veľkým aj malým urobila veľkú radosť trampolína. Aj keď sú unavení po športových
aktivitách, skákanie na trampolíne je najpríjemnejší aktívny relax.

Ďakujeme za poskytnuté finančné prostriedky.

