NADÁCIA LÚČ V ŽILINE, J. KRÁĽA 7, 010 01 ŽILINA
__________________________________________________
Vznik nadácie:
rok 1995

Športové aktivity v rámci
festivalu „Dni nádeje 2019“

Aktivity Nadácie LÚČ v Žiline:
prevencia patologických javov v spoločnosti a prednášková činnosť
prvý kontakt, intervencia, zabezpečovanie liečby závislosti
integračné a ozdravné pobyty pre obyvateľov CSS LÚČ
pomoc pri riešení sociálno–ekonomických problémov
poradenská činnosť
festival Dni nádeje
činnosť s rodičmi závislých klientov
projekty
pomoc a práca s obeťami domáceho násilia
aktivity pre obyvateľov CSS LÚČ Žilina
spolupráca s organizáciami , ktoré sa venujú minoritným skupinám obyvateľstva

Edičná činnosť NADÁCIE LÚČ:
bulletin
plagáty a informačný materiál
Mediálna činnosť:
televízia – RTVS Bratislava, Televízia JOJ , Televízia Severka
rozhlas – Rádio Frontinus, Rádio Rebeka, Sro 4 - Rádio Regína
tlač – Žilinský Večerník, MY – žilinské noviny
„Oskar nádeje 2019“ – kultúrny program v rámci,
ktorého sú oceňovaní víťazí jednotlivých súťaží
v rámci „Dni nádeje 2019“

„Večer vďaky 2019“ – večer pre všetkých
dobrovoľníkov, sponzorov, odborníkov ......,
ktorí pomáhajú Nadácií LÚČ v Žiline

Nadácia LÚČ v Žiline sa zaoberá nasledujúcimi oblasťami činnosti
1. Činnosť sprostredkovacia – pracovníci nadácie sprostredkovávajú závislým jednotlivcom liečbu
v zariadeniach pre liečbu závislostí rôzneho druhu.
2. Činnosť poradenská a informačná – pracovníci nadácie poskytujú informácie o možnostiach
liečby, poskytujú odborné poradenstvo a konzultácie závislým, experimentátorom, ako aj jednotlivcom,
ktorí sa vracajú z liečební do civilného života. Poskytujú aj praktické rady a informácie rodičom
závislých. Tiež pracujeme s obeťami domáceho násilia a jednotlivcom, ktorí sa ocitli v rôznych krízových
životných situáciách. Okrem poradenstva, v prípade záujmu pomáhame pri kontakte s úradmi, políciou, .....
3. Činnosť preventívna – v oblasti primárnej prevencie sa pracovníci nadácie venujú
nasledovným činnostiam:
a/ spolupráca s koordinátormi prevencie závislostí na ZŠ a SŠ.
b) besedy na školách – pracovníci nadácie vykonávajú besedy v triedach, diskutujú so žiakmi i
študentmi o všetkých problémoch súvisiacich s vekom mladých ľudí (rizikové správanie v skupine
rovesníkov, ... ). Besedy sú spojené s videoprojekciou.
c) náučné programy v médiách
d) práca s rodičmi našich klientov, rovnako na školách, ako aj v zariadení.
4. Pomoc týraným matkám a sexuálne zneužívaným deťom, ktorým bolo poskytnuté ubytovanie
v zariadení LÚČ. Starostlivosť o tieto rodiny zahŕňa komplexnú starostlivosť (psychiater, psychológ,
sociálny pracovník, pedagóg, atď). Ide o rodiny, v ktorých sa vyskytujú závislosti rôzneho druhu.
5. Vrcholením práce pracovníkov Nadácie Lúč v Žiline je festival zameraný na patologické javy
v spoločnosti „Dni nádeje“. V roku 2019 sa konal jubilejný XXV. ročník celoslovenského festivalu a opäť
sa konal pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Ing. Eriky Jurinovej. Jeho súčasťou
sú rôzne súťaže, koncerty, divadlá, besedy s odborníkmi a umelcami, športové akcie, výstavy, zbierky.
Výpomoc z Nadácie LÚČ v Žiline pre CSS LÚČ , Žilina a Bytča - Hrabové
sprostredkovanie sponzorských aktivít a organizovanie spoločných aktivít
ozdravné pobyty napr. v Ginoparku Bešeňová (v minulosti aj v zahraničí) pre obyvateľov zariadenia
LÚČ
výpomoc pri zabezpečovaní základných potrieb pre matky s deťmi zo zariadenia LÚČ
spoluorganizovanie jednodňových náučno-poznávacích výletov
zabezpečovanie športovo-relaxačných aktivít napr. cykloturistika (projekt na zakúpenie bicyklov
a heliem), návštevy Mestskej krytej plavárne ....
materiál pre tvorivé dielne, knihy pre deti, učebné pomôcky
spolupráca s kultúrnymi inštitúciami pri zabezpečovaní kultúrnych podujatí pre matky a deti zo
zariadenia LÚČ
spolupráca s organizáciami a sponzormi pri zabezpečovaní akcií počas celého roka napr.
Vianočné sviatky, Veľká noc, Deň matiek, Deň detí, začiatok a koniec školského roka, Mikuláš,
Fašiangy a iné akcie, vrátane potravín a darčekov
spolupráca s organizáciami, ktoré pracujú s minoritnými skupinami obyvateľstva (rómska komunita,
bezdomovci a podobne)
finančná pomoc a zabezpečovanie sponzorov pri úprave priestorov zariadenia LÚČ – vytváranie
priestorov na skvalitnenie života obyvateľov zariadenia a na oddych, pričom sa zameriavame na
estetiku prostredia
čiastočná finančná výpomoc pri zabezpečení bezpečnosti prostredia – kamerový systém
čiastočná finančná výpomoc pri zabezpečení Systému riadenia spoločnosti EN ISO 9001:2015
(začiatok certifikácie)
čiastočná finančná výpomoc a zabezpečenie sponzora na vybudovanie Multifunkčného ihriska
v areáli zariadenia LÚČ, Hlbokej ceste 1635/7, Žilina

