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Aj začiatok roka 2021 nám
protipandemické opatrenia 
 sťažili. My sme ich repšek-
tovali a pomáhali  sme ako sa
dalo. Mesto Senica nás po-
žiadalo o pomoc pri roznose
respirátorov dôchodcom.
Zatvorenému domovu dô-
chodcov sme robili nákupy 
 podľa ich zoznamu. Taktiež
sme im raz týždenne pustili 
 filmy. Československé klasiky
ako Marečku, podejte mi pero
či Slunce seno. Aj naďalej sme
pomáhali pri testovaní. Keďže
sa podujatia ešte nedali
organizovať, rozhodli sme sa
zberať odpadky. Naše
Zberačky mali veľký úspech.
Postupne sa opatrenia
uvolňovali a my sme mohli
opäť po piaty raz uskutočniť
náš amatérsky adrenalínový
pretek Hecni sa. Máme radi
prírodu a tak sme sa v
spolupráci s Mestom Senica
rozhodli uskutočniť prvý
ročník Eko dňa. Súčasťou boli
hry pre deti, stánky s eko-
produktami aj diskusie  na
dôležité ekotémy. 

I keď bol rok 2021 sťažený kvôli pandémii a
možnosti stretávania, nezaháľali sme a
napriek tomu sme sa venovali mnohým
aktivitám. Už v prvých mesiacoch roka sme
sa venovali roznášaniu respirátorov pre
ohrozené skupiny - teda dôchodcov. Tak ako
každý rok sa však po zime a roztopenom
snehu ukázalo v prírode obrovské množstvo
odpadu a tak sme sa rozhodli, tak ako po
minulé roky, trochu jej pomôcť. Odpad sme
počas roka zberali niekoľkokrát a vždy sa nám
podarilo nazbierať niekoľko vriec odpadu.
Prírode sme však pomáhali aj tým, že sme
sadili stromčeky, kríky a záhony a teda sme
trochu skrášlili aj okolie v Senici a pridali
novú zeleň.  V septembri sa uskutočnil prvý
ročník Ekodňa v senickom parku. Cieľom
tohto podujatia je zvýšiť povedomie ľudí o
enviromentálnych problémoch a prehĺbiť ich
vzťah k prírode. Ľudia si tu mohli nakúpiť
ekologické produkty v stánkoch, vymeniť
oblečenie v SWAP-e či zúčastniť sa rôznych
diskusií. Záverom roka sme sa opäť raz
zapojili do iniciatívy "Koľko lásky sa zmestí do
krabice od topánok?", ktorá zbiera darčeky
pre dôchodcov v zariadeniach. Podarilo sa
nám vyzbierať úžasných 680 krabíc
naplnených láskou, ktoré ďalej potešili
babičky a deduškov. S aktivitami určite
nepoľavujeme a plánujeme ich robiť rovnako
a viac aj počas nasledujúcich rokov. 
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Senica 2.0 je občianske združenie dobrovoľníkov, ktorí sa snažia spraviť zo
svojho mesta lepšiu verziu. Vykonáva svoju činnosť na základe svojich
strategických dokumentov, v súlade s Európskou chartou práce s mládežou na
lokálnej úrovni, Európskou chartou informácií pre mládež aj Stratégiou
Slovenskej republiky pre mládež. Hodnoty organizácie sú postavené na
dodržiavaní základných ľudských práv a práca s mládežou prebieha v duchu
inklúzie, rôznorodosti a rovnosti bez ohľadu na národnosť, etnicitu, náboženské
vyznanie, politickú orientáciu, rodovú identitu, sexuálnu orientáciu či sociálne a
triedne postavenie.  Vedie mladých ľudí ku vzájomnej tolerancii, uznaniu
a participácii, odmieta násilie, neznášanlivosť a extrémizmus. Podporuje kritické
myslenie, participáciu a občiansku angažovanosť mladých ľudí.
Všestranne spolupracuje s tretím sektorom, s detskými a mládežníckymi
organizáciami, vládnymi, nevládnymi a inými inštitúciami, verejnosťou v
Slovenskej republike aj zahraničí.

Predmetom činnosti občianskeho združenia Senica 2.0 je združovanie
dobrovoľníkov a mladých ľudí, organizovanie podujatí, akcií, voľnočasových
aktivít pre deti  a mládež, rozvoj kolektívnych foriem práce, vzdelávanie
(formálne aj neformálne), informačná a poradenská činnosť, rozvoj duchovných
hodnôt, ľudských práv, výchova zodpovednosti k životu.

Poslaním združenia je nájsť a aktivizovať mladých ľudí a prinášať im nové výzvy.
Dať im možnosť osobného rastu a rozvoja svojich vedomostí i zručností. Prinášať
im aktivity na zmysluplné trávenie svojho voľného času. Odhaliť ich silné stránky
osobnosti a pomôcť im ich rozvíjať. Prinášať im kvalitné, dôveryhodné a
objektívne informácie.

O nás
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Marek Štítny
predseda združenia

Matúš Michalička
komunikačná sekcia

Patrik Masaryk
komunikačná sekcia

Antónia Morvayová
komunikačná sekcia

Simona Jurovatá
vzdelávacia sekcia

Aneta Šedivá
dobrovoľnícka sekcia

Timea Otrísalová 
dobrovoľnícka sekcia

Zuzana Čižmárová
sociálna sekcia

Náš tím
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Prvou aktivitou ktorú sme v roku 2021
uskutočnili bola pomoc pre Mesto Senica.
Oslovili nás s pomocou roznosu respirá-
torov pre dôchodcov v meste. Tak sme za
dva dni rozniesli cez 1600 respirátorov.  
Ďalej sa na nás obrátil jeden z domovov
dôchodcov, ktorý zostal počas pandémie
dlhšie v karanténe. Poprosili  nás o nákup
pre deduškov a babičky. Tí si napísali, čo
by ich potešilo. Nákupný košík tvorili
väčšinou  samé sladkosti. Vyzerali sme
ako  keby si robíme zásobu na zimu. 
Naša spolupráca s domovom dôchodcov
týmto neskončila. Rozhodli sme sa im
premietať filmy. A nie hocijaké. Česko-
slovenské klasiky ako Marečku, podejte
mi pero, Vesničko, má středisková, či
trilógiu Slunce, seno. Mohli pri nich
zaspomínať  na časy, keď to pozerali u
seba doma. 
Poslednou aktivitou pre seniorov bola
iniciatíva Koľko lásky sa zmestí do krabice
od topánok. Celkovo sme vyzbierali od
dobrých ľudí 680 krabíc plných lásky. Tie
sme pred Vianocami rozniesil do štyroch
domovov dôchodcov a potešili sme
všetky babičky a deduškov. 

Mladí pre seniorov
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Už päť rokov organizujeme amatérsky
adrenalínový pretek Hecni sa. Víziou bolo
pripraviť podujatie pre mladých, ktoré by
ich prinútilo športovať a popri tom sa
dobre zabaviť s priateľmi. Preto sme prvý
ročník umožnili štartovať len 4-členným
tímom. Ďalšie ročníky sa pridali aj
jednotlivci. V prvom ročníku sme mali 12
tímov. Odvtedy počet každý rok stúpa. V
roku 2021 sa do Hecni sa po piate zapojilo
18 tímov a 150 jednotlivcov. Z toho
mladých do 30 rokov bolo 120 a vekový
priemer bol 30,8. Avšak všetci do 30 sú
dobrovoľníci, ktorí pomáhajú priamo na
podujatí. Či už na stanoviskách, na štarte,
registrácii či v šatni. Ich počet je každý
rok okolo 70. Dokonca sme tieto preteky
neprestali organizovať aj počas
pandémie. Vymysleli sme to tak, že trať
sme mali otvorenú celý mesiac a
pretekári si ju mohli odbehnúť kedy
chceli. Len nám dali avízo a my sme za
nimi prišli do cieľa s tričkom a medailou.
Trať má 5 km a je na nej umiestnených 20
prekážok. Tie sú postavené tak, že ich
zvládne každý. Dokonca sa zapájajú celé
generácie. Zapája sa tím, ktorý je zložený
z deda, otca, syna a bratranca.
Samozrejmosťou sú aj čisto dievčenské či
dokonca manželské tímy. A vôbec nejde o
čas. Ale hlavne sa dobre zabaviť. V cieli
máme pripravený guláš, pivo a kofolu.
Každý pretekár dostane tričko, medailu,
čelenku a dobrý pocit, že spravil niečo pre
svoje zdravie. 

Hecni sa
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Počas pandémie sa veľa podujatí nedalo
uskutočniť. Nám sa avšak aspoň nejaké v
súlade s opatreniami podarili spraviť. Zo
začiatku roka keď bolo povolené len
stretávanie 6 ľudí vonku sme sa rozhodli
zbierať odpadky. A naše zberačky mali
veľký úspech. Za polroka sme vyzbierali
54 veľkých 150 litrových mechov. Našli
sme rôzne prekvapenia ako skriňu, hrnce,
stolík, dvere, ale aj zachovalý matrac. 
A neskončili sme len pri zbieraní
odpadkov. Zapojili sme sa do niekoľkých
výziev a uspeli sme. Nadácia VÚB nám
poskytla zamestnanecký grant a tak sme
mohli vysadiť ovocný sad. Zasadili sme 10
hrušiek, 10 sliviek a 10 jabloní. K tomu aj
30 liesok a 30 drieňok. Popri tom sme na
neďalekej upravej plochy vysiali aj trávu.
A tým naša činnosť neskončila. V grante
Zelené oázy od Nadácie Ekopolis sme
uspeli a mohli sme vysadiť 17 líp, 7
javorov, 2 duglasky a jeden buk.  
Okrem sadenia stromov sme zrenovavali
aj okolie pamätníka. Podarilo sa nám
vysadiť úplne nový záhon. Celkovo sme
zasadili 850 cibuľovín a 250 trvaliek.
Naše mesto sa tak stalo zelenšie. 
Zelená Senica avšak nepozostávala len zo
sadenia. Pridali sme k nej aj osvetu. Začali
sme robiť podcasty Svet 2.0 o prírode.
Mali sme veľmi zaujimavých hostí, ktorí
nám priblížili témy ochrany prírody a čo
všetko môžeme pre ňu spraviť my. 
A uskutočnil sa aj prvý Eko deň v Senici. V
mestskom parku sme spolu s Mestom
Senica pripravili stanoviská pre deti a v
poobednom programe sme zabezpečili
diskusie s Katkou Hutyrovou, Mišom
Sabom a Jakubom Filom.

Zelená Senica 
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Okrem vyššie spomínaných aktivít sme
organizovali mnoho ďalších podujatí a
akcií. Pomáhali sme pri sčítaní obyvateľov
svojím starým rodičom, keďže  prebiehalo
len elektronicky. 
Organizovali svetový charitatívny beh
Wings for life, ktorý každý rok štartuje
presne o 13:00 hod. V niektorých
krajinách práve vychádza slnko, v iných
sa beží potme, no vždy s rovnakou
myšlienkou – pre tých, ktorí behať
nemôžu. Akonáhle sa toto podujatie
odštartuje, odpočítava sa 30 minút, kedy
môžeš bezstarostne bežať. Potom vyrazí
zo štartovej pozície aj Catcher Car – auto,
ktoré chytá a dobieha účastníkov, aj
virtuálne. Postupne pridáva a kde ťa
predbehne, tam sa tvoj beh končí.
Posledný, kto mu dokáže unikať, sa stáva
svetovým šampiónom.  

Ďalšie aktivity
07



Dotácie z Mesto Senica a TTSK
7 700 EUR

Materiál
15 475,79 EUR

2 % daní z príjmov 
952,51 EUR

Peňažné dary 
603,28 EUR

Granty z Nadácie Ekopolis, Nadácie VÚB,
Nadácie Pontis z Nadačného fondu Tesco
6 220 EUR

Finančná správa
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Dotácie
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