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Január

Podaný projekt Komunitná eko záhrada - grantový program Zelené
oázy v Nadácii Ekopolis - obnova a revitalizácia záhrady pod Face

Clubom
Podaný projekt Kontakt - grantový program Bezpečne v komunite,

bezpečne doma v Nadácii pre deti Slovenska
rok 2021 = výročný rok existencie Face Clubu a jeho práce s mladými -

10. výročie - stratégia ,,oslavy,, tohto výročia
29.1. 2021 - Online výzva - Zostaň OFFLINE (OZ Trochu inak)

Poteš svojho seniora - celoročná aktivita Materského centra Hernička
na podporu osamelých seniorov 

Činnosť Face Clubu z dôvodu pandémie v mesiaci január pozastavená



Február

2.2.2021 - podporený projekt - Komunitná eko záhrada - Zelené oázy -
Nadácia Ekopolis 

4.2.2021 - podporený projekt Follow up - európsky zbor solidarity -
zahraniční dobrovoľníci

15.2.2021 - Online výzva - Poteš niekoho, kto je sám (OZ Trochu inak)
február - máj - Človek a jeho hudba a viac nič - karanténny mini

projekt (OZ Kobalt)
Podaný projekt - MPSVaR - dotácia na podporu dobrovoľníckej

činnosti - výzva nebola vyhodnotená
Video - Na mladých nám záleží - Čo prináša do životov detí a

Činnosť Face Clubu z dôvodu pandémie v mesiaci február pozastavená
       mladých ľudí činnosť Face Clubu? - video z dielne dobrovoľníkov 



Marec
6.3.2021 - Online cezhraničný koncert partnerských ZUŠ

9.3.2021 podaný projekt Dobrý kontakt - Nadačný fond slovenských
elektrární v Nadácii Pontis

Podaný projekt Nadácia SPP - Festival netradičných športov -
nepodporený

19.3.2021 - Expression o.z. a Face Club oslavujú 10. narodeniny - online
podujatie - Kahoot kvíz a diskusia s hosťom

22.3.2021 - Svetový deň vody - online výzva (OZ Trochu inak)
24.3.2021 - Zvukové stopy - rodinný webinár (SNG kaštieľ Strážky)
27.3.2021 - live Belianska kaviareň - diskusia s Tomášom Šudíkom -

poslancom Národnej rady a členom poslaneckého klubu Oľano 
Príbehy ľudí - séria príspevkov od ľudí, ktorí vo Face Clube pracovali

alebo pôsobili ako dobrovoľníci
Hľadanie nových zahraničných dobrovoľníkov

Činnosť Face Clubu z dôvodu pandémie v mesiaci marec pozastavená



Apríl
6.4.2021 podaný projekt Príblíž sa k sebe - grantový program Priorít

MŠVVaŠ za rok 2021 - nepodporený
9.4.2021 - podporený projekt Dobrý kontakt - Nadačný fond slovenských

elektrární v Nadácii Pontis
15.4.2021 - webinár pre učiteľov - Na čo sa pripraviť po otvorení škôl? -

metodické tipy a inšpirácia
21.4. 2021 - Online galéria - ZUŠ Ladislava Mednyánszkeho Spišská Belá

a ZUŠ Vysoké Mýto
23.4. 2021 - Svetový deň kníh a autorských práv - online výzva (OZ

Trochu inak)
Príbehy ľudí - séria príspevkov od ľudí, ktorí vo Face Clube pracovali

alebo pôsobili ako dobrovoľníci
Oprava Eko tabule na Belianskom rybníku - iniciatíva dobrovoľníkov
Činnosť Face Clubu z dôvodu pandémie v mesiaci apríl pozastavená



Máj

4.-8.5.2021 - Míľa pre mamu 2021 - výzva na individuálne zapojenie
(Hernička)

10.5.2021 - pohybom k zdraviu - online výzva (OZ Trochu inak)
11.5.2021 - webinár pre učiteľov - Adaptačné obdobie - Klíma v triede

14.5.2021 - testovanie Larpu 
15.5.2021 - testovanie Mystery Dinner

18.5.2021 - webinár pre učiteľov - Adaptačné obdobie - Dialóg a
spolupráca

23.5. 2021 - Online koncert ZUŠ Ladislava Mednyánszkeho Spišská Belá 
v spolupráci s bývalými žiakmi

25.5.2021 - webinár pre učiteľov - Adaptačné obdobie - Motivácia
Noc múzeí a galérií - online a offline program (SNG kaštieľ Strážky) 
Príbehy ľudí - séria príspevkov od ľudí, ktorí vo Face Clube pracovali

alebo pôsobili ako dobrovoľníci
Činnosť Face Clubu z dôvodu pandémie v mesiaci máj pozastavená



1.6.2021 - webinár pre učiteľov - Adaptačné obdobie - Koučingové
techniky v škole

1.6.2021 - teambuilding pre žiakov 7. ročníka základnej školy 
v Slovenskej Vsi

5.6. 2021 - svetový deň životného prostredia - online výzva - Ekočin (OZ
Trochu inak)

9.6.2021 - príchod zahraničnej dobrovoľníčky Pauly z Lotyšska
12.6.2021 - International evening Lotyšsko - predstavenie kultúry, zvykov

a tradícií
16.6.2021 - otvorenie Face Clubu a obnovenie jeho činnosti po druhej vlne

pandémie
17.6. 2021 - Čítajme si s Herničkou - vonkajšie podujatie (OZ Trochu inak

+ Hernička)
23., 28.-29.6.2021 - teambuildingové podujatia pre piatakov oboch

základných škôl zamerané na znovuobnovenie a podporu vzájomných
vzťahov v triednych kolektívoch

27.6. 2021 - víkend otvorených parkov a záhrad - odborná prednáška -
lesník a krajinný ekológ PIENAPU Anton Potaš, Divadelné predstavenie

Edo Drevo a Lesné víly (SNG kaštieľ Strážky)

Jún



Teambuildingy pre žiakov základných škôl



Teambuildingy pre žiakov základných škôl



Víkend otvorených parkov a záhrad



Júl 
4.7.2021 - Prázdninová rodinná nedeľa v kaštieľnom parku

7.7. 2021 - Hádaj, čo kreslím - tvorivý workshop (SNG kaštieľ Strážky)
14.7. 2021 - Zaostrené na zmysly - interaktívny workshop  (SNG kaštieľ

Strážky)
21.7. 2021 - Započúvaj sa - interaktívno-tvorivý workshop  (SNG kaštieľ

Strážky)
23.7. 2021 - Deň stromu - online výzva a podnietenie k pestovaniu (OZ Trochu

inak)
25.7. 2021 - Tatranský poetický biftek s Lukášom Latinákom  (SNG kaštieľ

Strážky)
28.7. 2021 - Follow you - interaktívno-tvorivý workshop (SNG kaštieľ Strážky)

Letné doobedia vo Face Clube - rozprávkový týždeň, netradičný týždeň -
zážitkové varenie s Chef from the Woods, pokladovky, kreatívne dielne

12.7.-16.7.2021 - prvý turnus anglického campu pre začiatočníkov Cesta okolo
sveta (15 účastníkov)

16.7. 2021 - kvíz Džuravé vedomosti (OZ Kobalt)
18.7. 2021 - stretko na dekách - tvorivé  dielne, hry, knihy (OZ Trochu inak +

Hernička)
21.-23.7.2021 - Letný tábor Misia: Prežitie - tábor pripravený dobrovoľníkmi,
podporený z participatívneho rozpočtu mesta Spišská Belá (14 účastníkov)

31..7. 2021 - Festival Fest Fajný Fest
31.7. 2021 - Swap - výmena oblečenia (OZ Trochu inak)



August
externé dobrovoľníctvo - program pre deti na festivale Campfest 

Letné doobedia vo Face Clube - tvorivé dielne, pečenie, zábavné aktivity
Projekt Hernička ako odrazový mostík - pravidelné štvrtkové aktivity pre deti
zo sociálne znevýhodneného prostredia, výlet do múzea Tanapu v Tatranskej

Lomnici (OZ Trochu inak + Hernička)
4.8.2021 - Hádaj, čo kreslím II. - tvorivý workshop (SNG kaštieľ Strážky)

9.-12..8.2021 - Dizajn Week vo Face Clube - tvorba nového dizajnu za pomoci
dobrovoľníkov a pod vedením dvoch odborníčok

11.8.2021 - Handsfree - interaktívno-tvorivý workshop (SNG kaštieľ Strážky)
 16.-20.8.2021 - druhý turnus anglického campu pre začiatočníkov Cesta okolo

sveta (15 účastníkov)
18.8.2021 - (Vy)modeluj ma! - interaktívno-tvorivý workshop (SNG kaštieľ

Strážky)
19.8. 2021 - tvorivé dielne (OZ Trochu inak + Hernička)

21.8.2021 - Medzinárodný deň zvierat bez domova - online výzva (OZ Trochu
inak)

23.-27.8.2021 - dobrodružno-poznávací denný letný tábor (22 účastníkov)
24.8.2021 - workshop s fyzioterapeutkou Janou Chomovou (OZ Trochu inak +

Hernička)
25.8.2021 - Pozor na pozornosť - interaktívny workshop interaktívno-tvorivý

workshop (SNG kaštieľ Strážky)
24.8.2021 - Belianska kaviareň s Martinom Klusom - štátnym tajomníkom

rezortu diplomacie SR
31.8.2021 - príchod zahraničnej dobrovoľníčky Pinje z Fínska



Prázdninová rodinná nedeľa



Anglický camp Cesta okolo sveta



Anglický camp Cesta okolo sveta



Letný tábor Misia PREŽITIE



Dobrodružno - poznávací denný tábor



Dobrodružno - poznávací denný tábor



Nový dizajn Face Clubu 
vytvorený počas Dizajn week



Workshop Zaostrené na zmysly



Projekt Hernička ako odrazový mostík



September
3.9. 2021 - vznik online iniciatívny Belianska farmička ,,Trochu inak,, - výmena

ovocia, zeleniny a iných domácich produktov (OZ Trochu inak)
8.9.2021 - otvorenie Face Clubu po lete

11.9.2021 - International evening Fínsko - predstavenie kultúry, zvykov a tradícií
12.9.2021 - dobrovoľnícky teambuilding - grilovačka na záhrade Face Clubu

15.9. 2021 - Celosvetový deň upratovania odpadkov - online výzva (OZ Trochu
inak)

Európsky deň jazykov - prezentácia krajín dobrovoľníčok Pauly a Pinje na
hodiných angličtiny na základných školách

rozbeh spolupráce so základnými školami a následné hodiny angličtiny v
podaní zahraničných dobrovoľníkov

Vzdelávanie dobrovoľníkov - zapojení 2 dobrovoľníci - Nadácia pre deti
Slovenska - vzdelávací program Spojme hlavy - podpora mladých občianskych

lídrov a aktivistov, práca na vlastnom projekte s finančnou podporou

Október
2.10.2021 - Belgické wafle vo Face Clube

2.10. 2021 - Jeseň s Herničkou - rodinné popoludnie v kaštieľnom parku (MC
Hernička)

3.10.2021 - dobrovoľnícky teambuilding - jazdenie na koňoch
7.10.2021 - príchod zahraničného dobrovoľníka Alexa z Francúzska

7.10.2021 potvrdenie členstva Expression o.z. v Rade mládeže prešovského kraja
9.10.2021 - Haluškovica vo Face Clube

9.10. 2021 - Belianska kaviareň s Mikulášom Dzurindom 
10.10.2021 - dobrovoľnícky teambuilding - túra na chatu Plesnivec



15.10.2021 - Cinnamon rolls - škoricové slimáky v podaní zahraničnej
dobrovoľníčky Pauly

Podaný solidárny projekt z programov Európskeho zboru solidarity - Po stopách
našich predkov - tvorba dvoch interaktívnych vzdelávacích mestských hier -

podporený
Podaný projekt Hovorme o duši - Nadácia pre deti Slovenska - grantový

program Deti v bezpečí - projekt zameraný na podporu duševného zdravia a
pohody

Podaný projekt Späť ku koreňom - Poštová banka grantový program Pre 3
generácie - nepodporený

Herička - zapojenie do grantovej výzvy NDS - Pomôžme jednorodičovským
rodinám - finančne podporené boli 2 rodiny z nášho mesta 

19.10. 2021 - Vybodkujme sa - tvorivý workshop (SNG kaštieľ Strážky)
Príbeh kvapiek - vzdelávaco tvorivý workshop (SNG kaštieľ Strážky)
Október mesiac úsmevu - Usmievaj sa - online výzva (OZ Trochu inak)

20.10.2021 - prezentácia práce s mládežou v podaní dobrovoľníkov na festivale
SolidExpo v Bratislave realizovam Iuventou - slovenským inštitútom mládeže
20.10. 2021 - otvorenie putovnej výstavy Osmijankova literárna záhrada (SNG

kaštieľ Strážky)
23.10.2021 - International evening - Francúzsko - predstavenie kultúry, zvykov a

tradícií
28.-30.10.2021 - dobrovoľnícka víkendovka v Tatrách 

Ukončenie projektu Komunitná eko záhrada
Vzdelávanie dobrovoľníkov - DiqiQ vzdelávací program Digipeers - 4

dobrovoľníci - vzdelávanie v témach online bezpečnosti, digitálneho občianstva
a kritického myslenia, následná práca na vlastných projektoch + mentoring (Pôjd)



Vzdelávanie dobrovoľníkov 
vzdelávací program Spojme hlavy



 festival SolidExpo  
prezentácia práce s mládežou



Dobrovoľnícka víkendovka



Realizácia projektu Komunitná eko záhrada
viac než 20 dobrovoľníkov, 400 odpracovaných 
dobrovoľníckych hodín, 96 ks vysadených rastlín



Realizácia projektu 
Komunitná eko záhrada



Školenie dobrovoľníkov
 vzdelávací program DigiPEERS



Európsky deň jazykov 
zahraničné dobrovoľníčky na hodinách angličtiny



Osmijankova literárna záhrada



Osmijankova literárna záhrada



November
5.11.2021 - Geografická hra Geoguessr - Dokážeš nájsť kde si? 

6.11.2021 - Donuts vo Face Clube
8.11.2021 - pozastavenie prevádzky Face Clubu

13.11. 2021 - Divadlo SpozaVoza - Dobrý deň, pán Grimm!  (SNG kaštieľ Strážky)
Festival Jeden svet - premietanie edukatívnych filmov

Ponuka a realizácia online hodín konverzácií v angličtine a francúzštine
26.11. 2021 - medzinárodný deň NEnakupovania - online výzva k udržateľnosti

(OZ Trochu inak)
30.11.2021 - Giving Tuesday

Výzva do zapojenia viacerým inštitúciám - školy, spolky, združenia, následné
zapojenie spolu 5 inštitúcií, následná registrácia mesta Spišská Belá na oficiálnu

stránku Giving Tuesday 
Zbierka stravných lístkov a následný nákup a distrubúcia potravinových balíčkov

pre osamelých seniorov a rodiny (MSÚ Spišská Belá)
Zbierka potravín (ZŠ M.R. Štefánika), zbierka potravín, pet vrchnákov, odpadkov,

motivačné odpazy a rozhlasová relácia (ZŚ J.M, Petzvala)
Poďakovanie zdravotníkom a učiteľom za ich prácu počas pandémie

(Expression o.z.)
Zbierka novorodeneckého a detského oblečenia pre Nemocnicu Poprad (MC

Hernička)
Adventný kalendár pre klientov ZOS Strážky vytvorený dobrovoľníčkou Pinjou



December
3.-5.12.2021 - neformálny tréning - Online Dragons zameraný na témy online

bezpečnosti (Pôjd)
10.12. 2021 - Zbierka okuliarov pre Afriku (ZŠ M.R. Štefánika)

11.12.2021 - Geografický kvíz a hra Geoguessr - online podujatie
11.12. 2021 - Medzinárodný deň hôr - online výzva (OZ Trochu inak)
14.12.2021 - online workshop - Maratón písania listov - podujatie k

Medzinárodnému dňu ľudských práv (Pôjd)
25.12. Online program - Vianočná nádielka umenia - ZUŠ Ladislava

Mednyánszkeho Spišská Belá
Online adventný kalendár 

Deti s Ježiškom píšu seniorom - vianočná iniciatíva (MC Hernička)
Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? (zapojenie oboch ZŠ)

Kvízy o zahraničných vianočných tradíciách
Vianočná pokladovka - Vianočný príbeh 2 obyčajných ľudí Delly a Jima

Požičovňa spoločenských hier - spustenie služby
Bezplatná služba nákupu potravín - služba pre osamelých občanov

Účasť v expertnej skupine pri tvorbe Stratégie práce s mládežou na úrovni PSK
Podporený projekt Hovorme o duši - Nadácia pre deti Slovenska - grantový

program Deti v bezpečí

Podaný projekt - Festival netradičných športov - Tesco - grantový program Vy
rozhodujete, my pomáhame - postup do hlasovania na predajniach v regióne
Podaný projekt - Letná rozvojová akadémia - Karpatská nadácia - grantový

program Škola budúcnosti



Giving Tuesday 
Zbierka stravných lístkov 



Giving Tuesday 
Aktivity základných škôl



Giving Tuesday 
Poďakovanie zdravotníkom a učiteľom



Adventný kalendár 
pre seniorov ZOS Strážky



Divadlo SpozaVoza
Dobrý deň, pán Grimm!



Vzdelávanie koordinátora 
práce s mládežou

SAMO - strategické plánovanie pre samosprávy (3 fázové školenie)
Youth impact (3 fázové školenie)

Vizuálna facilitácia (3 fázové školenie)
Kariérové poradentstvo (2 fázové školenie)

Preventista - webinár o prevencii v samospráve
Webinár o klíme - ako s mladými pracovať s témou klímy

 

Konferencia (Ne)bezpečne v sieti - CeNef Prešov
Dobrovoľníci (ne)padajú z neba! - prešovské dobrovoľnicke centrum (2 webináre)

Hra ako pracovný nástroj - Iuventa - 3 webináre
Akadémia veľkých diel - diskusný webinár Medňanský

Člen expertnej skupiny pri tvorbe Stratégie práce s mládežou na úrovni PSK v
spolupráci s Radou mládeže prešovského kraja

Mgr. Stanislava Sobanská 
január - september 2021

Ing. Miriam Zoričáková
október - december 2021

 



Aktéri v napĺňaní 
Koncepcie práce s mládežou v roku 2021

Mesto Spišská Belá
Expression o.z. 

Vzdelávacie centrum Pôjd
Face Club 

Základná škola M.R. Štefánika
Základná škola J.M. Petzvala

Základná umelecká škola Ladislava Mednyánszkeho
Občianske združenie Trochu inak 

neformálna skupina Hernička 
SNG kaštieľ Strážky
Belianska kaviareň

OZ Kobalt 

 



Projektová činnosť
Zelené oázy - Nadácia Ekopolis - Komunitná eko záhrada - podporený a
zrealizovaný
NDS - Bezpečne v komunite, bezpečne doma - projekt Kontakt - nepodporený
Follow up - Európsky zbor solidarity - zahraniční dobrovoľníci - podporený,
realizácia prebieha
MPSVaR - podpora dobrovoľníckej činnosti - výzva nevyhodnotená
Nadačný fond slovenských elektrární v Nadácii Pontis - projekt Dobrý kontakt
- podporený a zrealizovaný
Nadácia SPP - projekt Festival netradičných športov .- nepodporený
Priority 2021 MŠVVaŠ - projekt Priblíž sa k sebe - nepodporený
Karpatská nadácia - fond karpatskej vandrovky - nepodporený
Po stopách našich predkov - Európsky zbor solidarity - solidárny projekt -
podporený
NDS - Deti v bezpečí - projekt Hovorme o duší - podporený
Poštová banka - Pre 3 generácie - projekt Späť ku koreňom - nepodporený
Tesco - Vy rozhodujete, my pomáhame - projekt Festival netradičných športov
- postup do hlasovania v predajniach Tesco v kežmarskom a
staroľubovnianskom okrese
Karpatská nadácia - Škola budúcnosti - projekt Letná rozvojová akadémia
Hernička ako odrazový mostík - projekt OZ Trochu inak podporený Nadáciou
Volkswagen Slovakia
NDS Pomôzme jednorodičovským rodinám - podporené rodiny z iniciatívy MC
Hernička


