
správa o činnosti 2021
občianske združenie

Centrum pre rodinu – Nitra



“Šťastná rodina 
nie je samozrejmosť.”

 Centrum pre rodinu – Nitra je občian-
skym združením, ktoré vzniklo v roku 2001 - 
v novembri 2021 oslávilo 20 rokov.

 V roku 2007 sa v ňom začala angažo-
vať skupina zapálených mamičiek a dobro-
voľníkov, ktorým ležala na srdci téma podpo-
ry rodín a začali organizovať prvé aktivity. V 
roku 2009 vzišlo z tejto skupiny nové pred-
sedníctvo i zamestnankyne.

 Hlavným cieľom Centra pre rodinu 
Nitra je podpora harmonickej rodiny, posta-
venej na celoživotnom manželskom zväzku 
muža a ženy. Takúto rodinu chápeme ako 
najvhodnejšie prostredie pre život človeka, 
ako najlepšie miesto pre odovzdávanie 
hodnôt, akými sú úcta a láska. Veríme, že 
zdravá rodina je najzákladnejšou hodnotou 
pre zdravú spoločnosť. Venujeme sa snúben-
com, mamičkám na materskej dovolenke, 
ženám, mužom, rodinám, seniorom, osame-
lým rodičom, mládeži, sociálne slabším rodi-
nám i jednotlivcom. Túžime týmto cieľovým 
skupinám pomôcť zorientovať sa v etických i 
praktických otázkach každodenného života, 
aby porozumeli poslaniu manželstva a 
rodiny a dokázali ho v láske a radosti aj žiť 
napriek problémom, ktoré život prináša.

 Združenie sídli v kancelárii prvého 

kontaktu na Pribinovom námestí č.3 v Nitre a 
spravuje halu pri kostole na Klokočine na 
ulici Pavla Straussa 4. Aktivity sa konajú na 
rôznych miestach v rámci mesta Nitra, či 
Nitrianskeho samosprávneho kraja. Domov-
ským zázemím je najväčšia nitrianska sídlis-
ková farnosť Klokočina. V CPR pracujú prie-
merne 2 - 3 osoby, ktoré spolu čiastkovými 
úväzkami vykryjú približne dve plné pracov-
né miesta.V rámci činnosti sa centrum sieťuje 
s inými organizáciami a združeniami. Zdru-
ženie je financované viaczdrojovo: príspevka-
mi od partnerov, 2%, fyzických i firemných 
darcov. Aktivity môžu byť vykonávané len 
vďaka veľkej pomoci dobrovoľníkov a priaz-
nivcov združenia. Centrum pre rodinu je 
komunitnou organizáciou založenou na kres-
ťanských hodnotách otvorenou pre každého.

 Partnermi OZ Centrum pre rodinu 
Nitra sú: Biskupstvo Nitra, Farnosť Nitra-
Klokočina, Mesto Nitra, Nitriansky samo-
správny kraj, donori projektov, právnickí i 
fyzickí prispievatelia uvedení na 
www.centrumprerodinu.sk. 

 Ďakujeme!
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prehľad
aktivít
2021

Rok 2021 sa naďalej niesol v znamení pandémie, avšak sa nám podarilo 
zorganizovať takmer všetky naplánované aktivity, hoci niektoré online. 
Naďalej sme sa snažili pomáhať rodinám i jednotlivcom, ktorí boli pandé-
miou zasiahnutí.

8. - 14. február  
národný týždeň manželstva

Téma roka 2021 znela „BEZPEČNE V MAN-
ŽELSTVE”.
Tradičná kampaň na podporu hodnoty man-
želstva a upevnenie vzťahov bola v roku 2021 
„onlinová“. V spolupráci s nitrianskymi kres-
ťanskými koučmi sme pripravili na každý 
večer týždňa zaujímavú prednášku v rámci 
témy “Bezpečne s emóciami vo vzťahu”, 
počas týždňa boli za manželstvá odslúžené 
dve sväté omše, pričom jedna z nich bola obe-
tovaná za manželov, ktorí oslávili okrúhle 
výročia sobáša. 
Pripravili sme aj hru, v rámci ktorej mohli 
manželia navštíviť rôzne romantické miesta v 
okolí po určenej trase. Využili sme aplikáciu 
„Actionbound“. 

Vzhľadom na podmienky a situáciu sme v 
roku 2021 neorganizovali pravidelné týžden-
né STRETNUTIA rodičov na MD „SVETIEL-
KO“ s interaktívnym programom pre detič-
ky a kurz Manželské večery.

príprava snúbencov

V roku 2021 sme sa “nadychovali” pred 
vytvorením tímu pre prípravu snúbencov pre 
Nitru a okolie v rámci diecéznej rady pre 
rodinu a uskutočnili sme prieskum vo farnos-
tiach diecézy, ako a či sa tam konajú prípravy 
- výsledky sme odovzdali o. biskupovi.
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dobročinné burzy
šatstva a vecí v hale

Darované veci, spotrebiče, šatstvo, kočíky a 
iné sme poskytovali za minimálny príspevok 
alebo zdarma tým, ktorí to potrebujú. Hala 
bola otvorená priebežne. Burza má sociálny, 
ekologický i ekonomický rozmer. Okrem 
toho sú naše ženy často aj amatérskymi psy-
chologičkami, vypočujú, pomôžu…Burzy 
prebiehali od konca apríla do novembra. Na 
konci sezóny sme zorganizovali “zazimova-
ciu” brigádu :)

15. máj 
deň Rodiny 2021

Kampaň Deň rodiny na Slovensku zastrešuje 
Fórum kresťanských inštitúcií a jej cieľom je 
podporovať prirodzenú rodinu založenú na 
manželstve muža a ženy a dostávať ju do 
centra pozornosti spoločnosti. V roku 2021 
sme urobili dvojfázovú
oslavu, od 15. mája sa rodinky mohli zapojiť 
do virtuálnej hry a neskôr sme sa stretli na 
oslave Dňa rodiny 20. júna na Klokočine. Deň 
rodiny sa celoslovensky obliekol do nového 
loga.

16. - 22. august
letný rodinný pobyt

V auguste sa nám podarilo po 15. krát zabezpečiť rodinnú dovo-
lenku pre 100 osôb Námestove v hoteli Studnička Vytvorili sme 
pekné spoločenstvo a načerpali do ďalších dní.

29. august
valné zhromaždenie

29.8. sme sa po dlhom čase stretli aj oficiálne a na Lukovom 
dvore usporiadali Valné zhromaždenie členov združenia. Do 
správnej rady boli opäť zvolení – ako predseda Július Jenis, ako 
členky správnej rady Dobroslava Baranová a Viera Čanigová.

8. september
výlet pre seniorov

Autobus seniorov sme tento-
krát vypravili do Topoľčia-
nok.

7. september
festival dobrovoľníctva

7.9.2021 si zorganizovali 
študenti a učitelia Piaristic-
kého gymnázia v areáli 
svojej školy Festival dobro-
voľníctva s názvom: „Voľ-
nosť pre dobrovoľnosť“.
Boli sme tam!
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29.8. sme sa po dlhom čase stretli aj oficiálne a na Lukovom 
dvore usporiadali Valné zhromaždenie členov združenia. Do 
správnej rady boli opäť zvolení – ako predseda Július Jenis, ako 
členky správnej rady Dobroslava Baranová a Viera Čanigová.

16.- 22. september
týždeň dobrovoľníctva

Do tejto celoslovenskej septembrovej aktivity 
v Nitre koordinovanej Nitrianskym centrom 
dobrovoľníctva sa pre naše združenie zapoji-
lo 10 ľudí, ktorí nám poskytli svojich takmer 
30 “dobrohodín” pri upratovaní haly, kance-
lárie i v rámci dobročinnej burzy.

25. september
aby ľudia ľuďom pomáhali

Na akcii Nitrianskej komunitnej nadácie sme 
zabezpečili stanovište, herničku, detský kútik 
a taktiež sme prevádzkovali dobročinný 
minibazár.

2. november
sviečka za nenarodené deti

V rámci Týždňa dobrovoľníctva sme v spolupráci s Fórom 
života sviečky označili nálepkou na fare v Zbehoch a pripravili 
ich na distribúciu do celého nitrianskeho kraja - na rôzne miesta 
sme previezli 3200 sviečok malých plastových a 1600 veľkých 
sklenených. Hoci pandémia zhoršila ich predaj, kampaň naplni-
la svoje poslanie a to aj prostredníctvom virtuálnej sviečky. 
Výťažok pomôže fungovaniu Fóra života, ktoré pôsobí v oblasti 
ochrany života od počatia po prirodzenú smrť rôznymi projek-
tami osvetovej i konkrétnej pomoci ženám. Priamo sme zabez-
pečili predaj sviečok vo farnosti Klokočina.

november - december
adventné tvorivé
dielne a Vianočný
charitatívny jarmok

Adventné dielne s výrobou 
vencov sme zorganizovali v 
aule pastoračného centra na 
Klokočine a predávali ich na 
začiatku adventu. Netradič-
nou formou charitatívneho 
jarmoku (príspevok za sym-
bolickú drobnosť pred 
kostolmi a online jamokom 
vo forme spomienkového 
videa sme podporili približ-
ne 90 rodín z Nitry a okolia v 
nepriaznivej životnej situácii. 
Tradične prispel i otec biskup 
Judák.
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priebežná
činnosť

priebežná sociálna pomoc 
a solidarita  

V priebehu roka sme pomáhali desiatkam 
rodín a jednotlivcov, vyplňovali žiadosti do 
charít, nadácií, rozvážali materiálnu pomoc, 
pomáhali, šatstvom, spotrebičmi, sprostred-
kovávali prosby o rôzne materiálne veci a 
zabezpečili ich distribúciu. Taktiež sme 
zverejňovali pracovné ponuky, či žiadosti o 
prácu.

športovanie a voľnočasové vyžitie 
v hale

V hale pri kostole sa v rámci opatrení športo-
valo obmedzene, kedy to bolo možné.

konto sociálnej pomoci

Takzvaný “ účet zázrakov” slúži na spro-

Darované zemiaky zo Slepčian do 125 rodín.

Potravinovú pomoc z Tesca do 10 rodín.

Počítačovú pomoc (zabezpečenie,upgrade, 
zakúpenie komponentov, distribúcia) do 17 rodín.

Preplatenie napr. ZUŠ, liekov, detského tábora.

Zapožičanie párty stanov, pivných setov našim
priaznivcom pre ich rodinné záležitosti, resp. 
organizáciám, ktoré potrebovali vypomôcť.

Rôzne rady a kontakty. 

poskytli a sprostredkovali sme:

Zviditeľnenie aktivít a pomoci pre rodiny. 

Rôzne iniciatívy, ktoré vzbudzovali solidaritu, 
vzájomné prepojenie, vyzývali sme k spojeniu 
sa v modlitbách na konkrétne úmysly.

stredkovanie pravidelnej diskrétnej finančnej 
pomoci od rodín iným konkrétnym rodinám 
cez účet zriadený naším predsedom Julom 
Jenisom. V roku 2021 pravidelne mesačne 
sumou medzi 50€-100€ podporovalo 12-tich 
prijímateľov pomoci 16 darcov V tomto roku 
sme nadviazali spoluprácu s aktívnou 
mamičkou Kristínou - obchodík KIKIS, ktorá 
svoje krásne háčkované produkty poskytuje 
klientom tak, že zaplatia na toto konto a tým 
prispejú na dobrú vec.. Pridali sa k nej aj 
ďalšie zručné mamičky s veľkým srdcom a 
tak vytvorili pomáhajúcu mikrokomunitu 
šikovných rúk :).

prax študentov UKF

V spolupráci s Univerzitou Konštantína Filo-
zofa v Nitre a ich študentmi, niektorí si u nás 
vykonávali touto formou povinnú prax. Čin-
nosť nášho OZ v rámci praxe v súlade s pan-
demickými možnosťami spoznali ôsmi 
študenti sociálnej práce UKF v Nitre.
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projekty
a dotácie
Pre rok 2021 sme predložili 6 projektov na rôzne oblasti našej činnosti, zrealizovať bolo možné 5:

Nitriansky samosprávny kraj

1 projekt 
- kultúra, úspešný, zrealizovaný

Úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny

1 projekt 
- podpora zamestnávania, úspešný,
zamestnanie 1 osoby na čiastkový úväzok

Nitrianska komunitná nadácia

2 projekty
- Bezpečne pomáhame rodinám, Rodina
hravo a spolu

Mesto Nitra

1 projekt
- sociálna oblasť - úspešne zrealizovaný

Ministerstvo práce, sociálnych 
vecí a rodiny

neúspešný, technická chyba

prierezové
aktivity

v rámci mesta Nitra a Slovenska

Centrum pre rodinu - Nitra je členom celoslo-
venských neziskových organizácií:

Fórum kresťanských inštitúcií, Fórum života 
a od roku 2021 i novovzniknutej Únie Centier 
a poradní pre rodinu. 

Naša organizácia má komunitný rozmer, v 
rámci ktorého podporujeme v ľuďoch zmysel 
pre dobrovoľníctvo, občiansky aktivizmus i 
citlivosť k potrebám ľudí. Bez dobrovoľníkov 
by naša činnosť nebola možná. Pravidelne sa 
zapájame i do Týždňa dobrovoľníctva. 
Dúfame, že sa nám v tom bude dariť a 

dobrovoľníctvo

Centrum pre rodinu - Nitra má zastúpenie v 
celoslovenskom tíme Deň rodiny, v Rade pre 
rodinu Konferencie biskupov Slovenska, v 
Diecéznej rade pre rodinu i v sociálnej komi-
sii mesta Nitra.

budeme môcť naďalej svojou troškou prispieť 
k stabilite rodín. Zmysel pre nezištné dobro-
voľníctvo sa stáva veľmi vzácnou vlastnosťou 
a preto si vážime všetkých, ktorý v svojom 
živote vidia aj priestor pre službu a dobrovoľ-
níctvo...

sieťovanie
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V roku 2021 výnosy združenia predstavovali 
39 283,33€, náklady 39 057,57€.
Hospodársky výsledok činil 225,76€.

financie za 
rok 2021

výnosy
2% z daní naších priaznivcov   2 971,34 €

Príspevky – Biskupský úrad   8 000,00 €

Členské príspevky    1 017,70 €

Spolu projekty:     7 750,66 €

     Nitrianska komunitná nadácia  1 058,55 €

     Úrad práce soc. vecí a rodiny   3 153,11 €

     Mesto Nitra     2 019,00 €

     Nitriansky samosprávny kraj   1 520,00 €

Spolu príspevky od fyzických osôb:             21 439,26 €

     Adventné príspevky - jarmok, vence  5 656,61 €

     Príspevky hala na Klokočine      321,00 €

     Seniori        324,00 €

     Dobročinná burza šatstva a vecí  6 542,50 €

    

    

náklady

Poskytnuté príspevky soc.slabším +
hmotná pomoc         3 171,76 €

Poskytnuté príspevky soc.slabším -
jarmok, advent. vence        5 656,61 €
 
Poskytnuté príspevky iným 
účtov. jednotkám             33,00 €

Odpis Dácia Dokker           695,00 €

Náklady - Dácia údržba, poistné          980,53 €

Náklady na kanceláriu (kancel. materiál, 
papierníctvo, tvorenie, drogéria)          864,13 €

Cestovné              50,50 €

PHM Dácia            352,40 €

Ostatné služby (poplatky, osvedčenia,
parkovné, reklama)           107,83 €

Náklady – výlet seniori           786,06 €

     Krúžok Svetielko                 0,00 €

     Pravidelné príspevky od fyzických osôb 3 822,52 €

     Nepravidelné príspevky od fyzických osôb 4 772,63 €

Príspevky iných právnických osôb:  1 650,00 €

Letný rodinný pobyt - príspevok od rodín: 5 613,00 €

Príspevky od právnických osôb - UKF Nitra    223,23 €

Dácia Dokker - Projekt Nadácia Granvia                695,00 € 
(4roky odpis)

celkové príjmy:                49 360,19 €
Príjmy použité z minulého 
roku na pokrytie nákladov:                 9 400,00 €

 

Náklady – letný rodinný pobyt    257,91 €

Náklady - Vianočný charitatívny jarmok
a adventné vence                1 130,39 €

Náklady - týždeň dobrovolníctva       0,00 €

Náklady – hala, detské ihrisko    667,25 €

Spotreba elektr. energie - hala    513,36 €

Náklady – Deň rodiny                1 085,99 €

Hmotný majetok: notebook 2ks,
banery, skladacie stoly, gitara               2 937,31 €

Vzdelávanie BOZP     222,66 €

Software, úrdžba software      55,50 €

Bankové poplatky, nájom kancelária     71,00 €

Mediotéka        31,02 €

Telefónne poplatky     317,65 €

Prevádzka portálu       84,96 €

Služba administratíva, účtovníctvo, 
mzdy                  1 010,14 €

Letný rodinný pobyt - hotel               5 708,00 €

Mzdové náklady, zákonné sociálne
náklady (stravné + soc.fond)             23 855,36 €

Sociálne a zdravotné odvody
poisťovniam                 7 963,89 €

výdaje rok 2021: 58 610,21€príjmy rok 2021:     58 760,19 €

výsledok hospodárenia                      149,98 €
        STAV k 31.12.2021     

        Pokladňa CPR      598,59 €

        Banka VUB               16 330,60 €
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OZ Centrum pre rodinu – Nitra
Pribinovo nám. č.3
949 01 Nitra

IČO: 378 60 411
DIČ: 2021612186

účet: IBAN SK40 0200 0000 0036 6232 7153 
VUB Banka

Registrácia MV: VVS/1-900/90-19221-2

nitrianskerodiny@gmail.com
facebook Centrum pre rodinu – Nitra
www.centrumprerodinu.sk

Predsedníctvo v roku 2021

Predseda: Július Jenis
Členka predsedníctva: Dobroslava Baranová
Členka predsedníctva: Viera Čanigová
Revízorka: Darina Šmitalová

Počet oficiálnych členov: 55
Počet registrovaných dobrovoľníkov: 43
Dosah infomailov: do 1000 osôb
Fb fanúšikov:: 900

Všetkým našim podporovateľom veľmi 
pekne ďakujeme za akúkoľvek pomoc a pod-
poru. Úprimné poďakovanie patrí všetkým 
našim partnerom, členom, priaznivcom. 
Ľudsky sa snažíme ako vieme, ostatné nechá-
vame na nášho Otca. Kto sa cíti našou činnos-
ťou oslovený, je pozvaný nás podporiť spôso-
bom, akým to dokáže. Je možnosť stať sa 
členom, a/alebo pravidelne prispievať malou 
sumou na náš účet, modliť sa za dielo Centra 
pre rodinu, pomáhať ako dobrovoľník, pris-
pievať na sociálne “konto zázrakov” predse-
du, či pod našou hlavičkou zrealizovať dobrý 
nápad pre rodiny.

Pravidelným mesačným príspevkom formou 
prejavujete dôveru v našu činnosť pre rodiny 
a zároveň zvyšujete udržateľnosť našej exis-
tencie. Môžete tak urobiť cez transparentný 
účet darujme.sk
https://centrumprerodinunitra.darujme.sk/-
cpr-nitra/

náklady

Poskytnuté príspevky soc.slabším +
hmotná pomoc         3 171,76 €

Poskytnuté príspevky soc.slabším -
jarmok, advent. vence        5 656,61 €
 
Poskytnuté príspevky iným 
účtov. jednotkám             33,00 €

Odpis Dácia Dokker           695,00 €

Náklady - Dácia údržba, poistné          980,53 €

Náklady na kanceláriu (kancel. materiál, 
papierníctvo, tvorenie, drogéria)          864,13 €

Cestovné              50,50 €

PHM Dácia            352,40 €

Ostatné služby (poplatky, osvedčenia,
parkovné, reklama)           107,83 €

Náklady – výlet seniori           786,06 €

poďakovanie
a prosba

ĎAKUJEME a prajeme Vám, aby Vaša rodiny 
bola pre Vás prístavom bezpečia a úprim-
ných vzťahov.

„Podporujme rodinu! Chráňme ju pred tým, 
čo narúša jej krásu. Pristupujme k tomuto 
tajomstvu lásky s rozvahou a nehou. A 
zaviažme sa chrániť jej vzácne a jemné putá, 
ktoré nám umožňujú žiť dobre a robiť ľudstvo 
bratskejším.“
 

                       (pápež František)

Július Jenis
Dobroslava Baranová

Ďakujeme všetkým podporovateľom zverej-
neným na webe CPR i tým, ktorých meno a 
názov sa nespomína :-)

Ďalšie informácie, stanovy združenia, mož-
nosti členstva, dobrovoľníctva, ako aj zoznam 
podporovateľov sa nachádza na 

www.centrumprerodinu.sk
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www.centrumprerodinu.sk

FARNOSŤ sv. GORAZDA
NITRA - KLOKOČINA


