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Príhovor predsedu
Predstavte si – ste celý deň v práci. Popoludní ešte pár stretnutí, krúžkov, nákup, zvážanie detí zo školy na
krúžky a z krúžkov zase domov... a k večeru sa už tešíte na to, ako po zdolaní celodenného kolobehu prídete domov,
dáte si spolu večeru a podozvedáte sa ako sa dnes mala manželka, čo zažili vaši synovia a čo krásne objavili dcéry.
Prichádza však prekvapenie – kľúče nepasujú. Stojíte skutočne pred dverami vlastného bytu, ale kľúče nepasujú.
A okrem toho – doma vás nikto nečaká a ani nikto domov nepríde... ...čistý šok!
Pravdu povediac – neviem si to predstaviť. A pritom vieme, že mnohým z nás, žijúcim celkom blízko, sa niečo
podobné skutočne stalo. Rodina sa rozpadla. Percentá sú jasné – štatistika z roku 2011 hovorí, že zo 100 uzavretých
manželstiev sa 48 rozvedie.
Kto teda v dnešnom svete ešte myslí na rodinu? Na jej rozvoj, podporu, stabilitu? Kto sprevádza manželov v ich
úsilí vytvárať a budovať vlastnú rodinu? Myslím si, že sa skôr na rodinu zabúda. Je chápaná viac ako inštitúcia – a nie
ako organický prvok, ktorý má svoje dynamické potreby. Zo strany štátu je podpora rozvoja rodiny skôr sporadická a
istotne nie je systémová.
Povedali sme si, že trochu budeme vypĺňať toto prázdne miesto. Usilujeme sa investovať do rozvoja rodiny vo
všetkých jej oblastiach – vo vzťahoch partnerských, rodičovských, súrodeneckých, v riešení konfliktov, v rozvoji talentov,
vo vytváraní priestoru pre rozvoj a angažovanosť každého člena rodiny.
Podobne ako vo vlastných rodinách vychovávame deti k prevzatiu vlastnej zodpovednosti, robíme tak aj
v ZAOSTRI – realizujeme aktivity a projekty zapájaním do spolupráce aj ďalšie rodiny. V roku 2013 sa spoločne s inými
rodinami napríklad tešíme na ich príspevky do nového autorského textu ktorý pripravujeme: “Rituály v rodine“. Každá
rodina ich má predsa veľa a spravidla sú okamihmi, na ktoré sa členovia rodiny tešia.
Predstavte si – prichádzate z práce... manželka a deti vás vítajú pri dverách, rozvoniava večera a všetci sa tešia
že ste spolu doma.
Prajem dobrú chuť k životu v rodine a k životu s rodinami !
Juraj Hajkovský,
predseda o.z. ZAOSTRI NA RODINU
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Kto sme
Zaostri na rodinu - združenie na podporu tradičnej rodiny je občianske združenie s celoslovenskou
pôsobnosťou. Spolupodieľame sa na rozvoji stabilných rodín a rozvoji jednotlivých členov rodín. Vytvárame
podmienky a možnosti pre ich rast a sebarealizáciu.
Používame, propagujeme a presadzujeme preventívny výchovný systém a sme otvorení spolupráci s inými
subjektmi a jednotlivcami.

Naše poslanie a ciele
Poslaním ZAOSTRI je vyzdvihovať hodnotu rodiny a podporovať rodiny v tom, aby túto hodnotu sami
nachádzali a posilňovali.
Cieľom združenia je informovať, vzdelávať a rozvíjať rodiny, manželov, snúbencov a mladých ľudí v zmysle
hodnôt tradičnej kresťanskej rodiny a tým prispievať k vytváraniu kvalitnejšieho života v spoločnosti.

Ako pracujeme
Sme darom pre svoju vlastnú rodinu. Naša práca vychádza z tohto základného postoja ku ktorému
pozývame aj našich členov a adresátov. Ovocím tohto postoja je angažovanosť jednotlivých rodín a ich
snaha deliť sa o dobré skúsenosti z vlastných rodín – na úrovni vzájomných partnerských, rodičovských
vzťahov, prepojenia rodiny a školy, rodiny a miestnej komunity.
Vytvárame priestor pre toto delenie sa podľa možností jednotlivých rodín a ich aktuálnej situácie – počtu
detí, ich veku, a celkových potrieb rodiny.
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Komu sa venujeme
Primárne sa venujeme rodine ako celku. Sekundárne jednotlivým jej členov a to diferencovane podľa ich
aktuálnych potrieb – manželským párom, deťom v predškolskom veku 0 – 6 rokov, mladším deťom 6 – 12
rokov, starším deťom 12 – 18 rokov, mladým dospelým 18 – 25 rokov. V centre našej pozornosti je podpora
dôležitých vzťahov matka a dieťa / otec a dieťa.

S kým spolupracujeme
Spolupracujeme s viacerými centrami pre rodinu, materským centrom Mamina v Banskej Bystrici,
mládežníckymi organizáciami DOMKA a LAURA, vydavateľstvom Don Bosco.

Vedenie ZAOSTRI
Predsedníctvo
 Juraj Hajkovský, predseda
 Anastázia Strečková, podpredseda
 Dominika Hajkovská, člen
Kontrolná komisia
 Elena Murinová, predseda
 Eva Šarközyová, člen
 Ľubomír Šarközy, člen
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Činnosť






Klubové aktivity
o Dávame veľký dôraz na osobné stretanie s človekom – v samotnej rodine, ale aj v ostatných
aktivitách ktoré realizujeme. Toto stretanie je v prvom rade na úrovni spoločenstiev rodín,
ktoré sa stretajú pravidelne (zväčša týždenne). Pravidelne organizujeme stretnutia
mamičiek so psychológom (mesačne). V roku 2012 sme zrealizovali tiež súbor manželských
večerov (8x), ktorých sa zúčastnilo 5 manželských párov.
Tábory
o Už niekoľko rokov organizujeme rodinné tábory pre rodiny z nášho blízkeho okolia. V roku
2012 sme zorganizovali jeden pobytový tábor a zúčastnilo sa ho 40 účastníkov. Otcovia so
synmi realizovali špeciálny spoločný program formou výprav, ktoré sa uskutočnili 3x ako
jednodňové a 1x ako viacdňové putovné podujatie.
Iné podujatia
o Pravidelne organizujeme otvorené podujatia. Ich cieľom je, aby sa rodiny viac zoznámili,
oboznámili sa s našou činnosťou a ponukami a prípadne vstúpili aktívne do spolupráce. Sú
to napríklad podujatia ako Športový deň, Pingpongový turnaj pre otcov a synov, Módna
prehliadka pre matky s dcérami a iné. Organizujeme aj duchovné aktivity ako duchovné
obnovy, duchovné cvičenia a pod. V roku 2012 sme zrealizovali 15 jednodňových a 2
viacdňové pobytové podujatia.
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Autorské texty


Naša dlhoročná práca s rodinami nás inšpiruje k deleniu sa o skúsenosti. Využívame k tomu aj
odborný potenciál našich členov – psychológov, pedagógov a zároveň rodičov. V roku 2012 sme
napísali autorský text „Tresty vo výchove“. V súvislosti s ním sme sa zúčastnili 2x živého vysielania
v rádiu LUMEN na rovnakú tému. Tiež sme boli prizvaní na diskusie s rodinami k téme odmien
a trestov vo výchove – uskutočnili sa 3x mimo nášho pôsobiska, a zúčastnilo sa ich vyše 50
manželských párov.

Propagácia




Základnou formou našej propagácie je webová stránka www.zaostri.sk, ktorá bola spustená cca 4
roky pred registráciou samotného združenia. V roku 2012 sme začali s jej prebudovaním, ktoré ešte
nie je ukončené. Tiež sme hľadali nové logo a spustili širokú diskusiu medzi našimi priaznivcami – do
diskusie konkrétnymi nápadmi vstúpilo okolo 60 osôb. Projekt duchovné cvičenia má svoj
samostatný web www.duchovnecvicenia.sk, na ktorom tiež informujeme o našej činnosti. O svojich
aktivitách informujeme na iných weboch prostredníctvom banerového systému Rybka. Sme tiež
prítomní na sociálnej sieti Facebook.
Na našich podujatiach sa prezentujeme printovou reklamou, ručnými výrobkami s logom združenia
a autorskými textami.
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Finančná správa za rok 2012




Výnosy
o
o
o
o
o

Dary
účastnícke príspevky
ostatné príjmy
dotácie a granty
spolu

Náklady
o Mzdy
o Energie a komunikácie
o prenájom
o Cestovné
o materiál a služby
o Strava
o Ubytovanie
o spolu
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1419,00 €
3081,00 €
1040,54 €
0€
5540,54 €

0€
0€
0€
88,16 €
1836,74 €
1356,13 €
1765,00 €
5046,03 €
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Ďakujeme
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