Správa o činnosti MS SČK v Kline za volebné obdobie 2009 – 2012
r.2009-2012: -Výročné zhromaždenie členov, zhodnotenie činnosti , kultúrny program, tombola
-Na výročných zhromaždeniach členov odmeňujeme aktívnych členov a
podporovateľov SČK.
r.2011:

– prezentácia poznatkov o Alzheimerovej chorobe a ukážka tréningu pamäti

r.2009 :

- Cvičenie aerobicu s cvičiteľkou v telocvični ZŠ

r.2012:

- Karneval na snehu – športový deň- lyžovanie, súťaže na boboch, kĺzakoch, masky
vyhodnotené

r. 2009:

-Zabezpečenie PP a pomoci pri organizácií bežeckej súťaže Kliňanská biela stopa

r.2009-2012: -Zabezpečenie PP a pomoc pri organizácií pri prechode Kliňanským chotárom na
bežkách - 4x
r. 2009-2011: -Návšteva divadelných, kultúrnych predstavení – 3x
r.2012:

-Organizovanie poznávacieho zájazdu - Wieliczka

r. 2009-2012: - Deň športu a kultúry – zabezpečenie PP, organizácia športových súťaží pre deti a
a dospelých, organizácia speváckej súťaže Hit Klina -4x
r. 2010-2011: - Vyučovanie PP – predškolákov v MŠ pod vedením Mgr. Kurtulíkovej Ivety.
r.2009-2012: – V mesiaci úcty k starším poskytnutie pomoci pri stretnutí dôchodcov formou
zabezpečenia tomboly a prispením do kultúrneho programu
r.2009-2012: - Katarínske plesy – organizácia, sponzorom sú zasielané poďakovania
r. 2011:

-Bola vyhlásená zbierka SČK určená na pomoc seniorom, pod názvom „Staroba
sa nás dotýka“, zapojenie sa do zbierky

r.2010:

-Zapojenie sa do zbierky obnoseného šatstva pre Diakóniu BROUMOV

r.2009, r.2012: -Poradensko- preventívne vyšetrenie rizikových faktorov ochorení srdca –
v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Dolnom Kubíne
MUDr. Vasilová 2x
r.2011:

-Zabezpečenie oddychového stanovišťa v celoslovenskej súťaži PP, pod názvom
Memoriál MUDr. Harineka, usporiadanej na Oravskej priehrade

r.2010:

- Zabezpečenie a výučba 8 hodinového kurzu PP – preškolenie účastníkov 33 hodinového
kurzu z roku 2008
- 33 hodinový kurz PP – 21 účastníkov + 5 členov humanitnej jednotky
-Odovzdanie osvedčení o absolvovaní kurzov

r.2012:

-Vyškolenie dobrovoľníka pre modelovanie zranení – Mgr. Kurtulíková Iveta

r.2012:

-Prednáška PP na Cirkevnej škole v Námestove

r.2009:

-Vítanie Nového roku pri stromčeku v spolupráci s OcÚ, varenie punču.

r. 2009-2012: - Celoročná starostlivosť o kvety a zeleň pri kostole.
-Naša práca je zdokumentovaná na internetovej stránke www.klin.sk.
-Pravidelne informujeme členov o činnosti v Obecných novinách - Echo Klina.
-Vedenie kroniky MS SČK v Kline.
-Vytvorenie fotogalérie a kroniky plesov MS SČK v Kline.
17.5.2012 bol náš MS SČK v Kline ocenený a od Prezídia SČK, z rúk prezidentky SČK p. Heleny
Kobzovej za náš MS SČK v Kline prevzala ďakovný list v Primaciálnom paláci v Bratislave, prevzala
ďakovný list predsedníčka MS SČK v Kline Mgr. Marta Peňáková. Ocenených prijal v prezidentskom
paláci prezident SR Ivan Gašparovič a poďakoval za ich práu.
V roku 2009 sme evidovali 207 členov, k 31.12.2012 máme 221 členov.
V priebehu posledného volebného obdobia v r.2009-2012 odstúpili dve členky výboru, uvoľnené
miesta boli voľbami doplnené.

V Kline, 20.02.2013
Zapísala: Mgr. Marta Peňáková

Mgr. Marta Peňáková
predsedníčka MS SČK v Kline

