
Senický týždeň dobrovoľníctva v spojení  s Európskym týždňom mobility 

Tretí septembrový týždeň v Senici už tradične po štvrtý rok patril Senickému týždňu 

dobrovoľníctva tentokrát v spojení s Európskym týždňom mobility. Informačné centrum 

Europe Direct Senica spojilo opäť mladých dobrovoľníkov zo všekých stredných škôl 

v Senici, ktorí sa počas celého týždňa zapájali do rôznych akcií po celom meste. Týždeň sme 

zahájili tradičnou akciou Dobrovoľníci deťom na ihrisku Luxor. Mladí sa venovali tým 

najmenším obyvateľom mesta a prostredníctvom rôznych súťaží im tak urobili radosť. 

V stredu 17. septembra sa deň začínal spoločnou akciou „Do práce na bicykli“, kedy sme sa 

rozhodli odložiť autá a vybrať sa do práce ekologicky na bicykloch. Do tejto akcie sa zapojili 

aj senické firmy  Dema, 101 Drogerie. Aj zamestnanci mestského úradu spolu s primátorom 

mesta v tento deň namiesto áut odparkovali na mestskom parkovisku svoje bicykle. Toto 

parkovisko sa na jeden deň premenilo na EKO zónu bez áut, v ktorej sme vytvorili priestor 

pre bicyklovanie s firmou DEMA, posedenie v kaviarničke či mini parku, dokonca z dvoch 

parkovacích miest si dobrovoľníci vytvorili maliarsky ateliér a parkovacie miesto pre jedno 

auto mladí využili aj na oddych a slnenie ako na pláži. EKO zóna bola malou ukážkou toho, 

na čo všetko by sa dal využiť priestor, keby bolo menej áut.  

Keďže mobilita znamená pohyb, tak tretí deň tohto týždňa sa nám podarilo 

rozpohybovať celé námestie. Malí či veľkí školáci zaplnili senické námestie a tančili v rytme 

Zumby pod vedením Majky Závodnej.  Tú vystriedali v tanci i tanečníci z CVČ Stonožka a zo 

ZUŠ Senica. Ani dobrovoľníci sa nedali zahanbiť a na pódiu roztancovali i senických 

hokejistov.  

Doobedňajšia tanečná jazda pokračovala poobede EKO jazdou - korčuliari, 

skateboardisti, longboardisti, kolobežkári a najmä cyklisti vyrazili spoločne naprieč mestom.  

Okrem vlastných eko dopravných prostriedkov sa seničania v tomto týždni mohli 

odviesť aj na Facebuse. Tento špeciálny autobus MHD inšpirovaný sociálnou sieťou zožal 

najmä u mladšej generácie veľký úspech. Nástenka Facebusu bola po týždni plná odkazov 

a spestrením cesty v autobuse boli i fotografie z rôznych akcií mesta. Facebusová linka bola 

najviac vyťažená v piatok, kedy bola celá MHD v Senici pre všetkých zdarma.  

A túto možnosť využili aj seniori zo Zariadenia sociálnych služieb v Senici, ktorých 

dobrovoľníci v piatok zobrali na malý výlet senickou MHD na novú vlakovú stanicu. Vďaka 

skvelému kolektívu pracovníkov senickej spoločnosti SAD sa podarilo tento výlet dokonale 

zrealizovať. Dokonca pridali extra spoj len pre dobrovoľníkov so seniormi a tak mohli 

absolvovať prehliadku mestom všetci seniori i šiesti invalidní vozíčkari.  Radosť 

z prichádzajúceho vlaku, prehliadka novej stanice, malé občerstvenie, vzájomné úsmevy, 

spokojnosť a na záver dokonca nechýbal ani spev „Sláva nášmu výletu“.  

 Štvrtý ročník Senického týždňa dobrovoľníctva a mobility opäť spestril ulice nášho 

mesta mladými akčnými ľuďmi a ukázal, že pomáhať malým, veľkým či svojmu okoliu 

a životnému prostrediu zároveň znamená pomáhať i sebe.  



 Za tento týždeň patrí veľká vďaka všetkým zapojeným dobrovoľníkom, organizáciám, 

školám, firmám a všetkým ostatným podporovateľom.  

 



 



 


