OZ Chrabromil, ako mimovládna organizácia čerpá
finančné
prostriedky
na svoju činnosť prostredníctvom darov a 2 %
prijatého podielu zaplatenej
dane z príjmov fyzických
a právnických osôb.
Ďalej sa OZ Chrabromil
zapája do vyhlásených
projektových
výziev,
kde sa snaží získať finančné prostriedky na rôzne
aktivity, zdravotné pomôcky, materiálne vybavenie
a rekonštrukciu chaty.
Ak aj Vy chcete prispieť
na činnosť OZ Chrabromil
finančným alebo vecným
darom
vopred
Vám
ďakujeme.

CHRABROMIL

Adresa:
Belanského ulica č. 12,
Kysucké Nové Mesto 024 01
Štatutárny zástupca:
Mgr. Silvia Martinčeková
www.ozchrabromil.estranky.sk
ozchrabromil@gmail.com
Telefón:
041/ 421 21 21
IČO:
37976109
Číslo účtu:
0312757168/0900

Belanského ulica 12,
Kysucké Nové Mesto 024 01

organizuje
a
zúčastňuje
sa kultúrno - spoločenských
a športových podujatí a stretnutí znevýhodnených občanov,
• napomáha vytvárať podmienky
pre pracovné, výchovné a záujmové
aktivity znevýhodnených občanov,
• propaguje výsledky
ich
práce
prostredníctvom
médií, na výstavách a podujatiach,
Medzinárodná
• realizuje sociálnu Poľsko—Slovenská,
putovná výstava
prevenciu
„Svet fantázie inými
Aktivity
OZ rukami“, tretí ročník
Chrabromil smer ujú
od segregácie znevýhodnených
občanov cez ich integráciu k inklúzii.
Divadelný súbor Chrabromil
bol založený v roku 2007 a pracuje
pod
vedením
zamestnancov
Centra sociálnych služieb Fantázia
a dobrovoľníkov. Tento divadelný
súbor spolupracuje i s Centrom
voľného času v Kysuckom Novom
Meste. Všetci títo ľudia nacvičujú
prostredníctvom
dramatoterapie
s prijímateľmi sociálnej služby
Centra sociálnych služieb Fantázia
•

Chrabromil
je občianske združenie, ktoré bolo založené 23. septembra
Jeho sídlo sa nachádza pri zariadení
Centra sociálnych
služieb Fantázia na
logo
OZ Chrabromil
ulici
Belanského
č.12 v Kysuckom
Novom Meste.
Chrabromil je :
• dobrovoľné,
• záujmové,
• nepolitické združenie občanov.
Prvoradým cieľom našej činnosti
je snaha presadiť a podporiť všetky
opatrenia, ktoré zlepšujú kvalitu života mentálne, telesne a duševne znevýhodnených občanov.
Za týmto účelom OZ Chrabromil:
• združuje
rodičov, príbuzných
a priateľov znevýhodnených
občanov,
• spolupracuje so spoločenskými ,
mimovládnymi
a
vládnymi
organizáciami, sponzormi a nadáciami zo Slovenska a zahraničia,

a ďalšími znevýhodnenými občanmi divadelné predstavenia,
s ktorými následne reprezentujú Žilinský
samosprávny kraj, rekreačná chata
v obci Staškov
nielen na Slovensku
ale aj v zahraničí.
OZ Chrabromil sa
v roku 2008 podarilo vďaka 2% prijatého podielu zaplatenej dane a sponzorských príspevkov zakúpiť rekreačnú
chatu v kysuckej obci Staškov. K chate
patrí i pozemok s rozlohou 1145 m².
V súčasnosti prebieha jej rekonštrukcia,
po ktorej plánujeme v jej priestoroch
organizovať pobyty znevýhodnených
občanov a prijímateľov sociálnej služby
Centra sociálnych služieb Fantázia.
Cieľom OZ Chrabromil je i cezhraničná
spolupráca a realizácia výmenných
pobytov v rámci Českej a Poľskej
republiky.

Cyklistický krúžok
organizovaný
OZ Chrabromil, zakúpenie
pomôcok prostredníctvom
projektu „Pohyb je radosť“

divadelný súbor Chrabromil
vystúpenie s „Tancom
páva“ na VIII. ročníku
Žilinského Oskara 2012

