VÝROČNÁ SPRÁVA
2006

Detský fond Slovenskej republiky

Detský fond Slovenskej republiky
Západná 2, 821 02 Bratislava, Slovenská republika
registrácia: MV SR č. VVS/1-900/90-79
IČO: 00679755, DIČ: 2021042287
tel./fax: +421-2-4333 7825, tel: +421-2-4342 2634, 4363 4354
www.dfsr.sk, e-mail: dfsr@dfsr.sk

výročná správa 2006

Detský fond Slovenskej republiky
OBSAH
Charta Detského fondu Slovenskej republiky

3

Orgány Detského fondu Slovenskej republiky

4

Predstavujeme

5

Pomoc deťom so zdravotným postihnutím

6

Konto Bariéry

Úrazy detí

6

Kampaň - Aby deti nezomierali

Sociálne projekty

7

MIXklub
Zaži na vlastnej koži
Individuálne sociálne poradenstvo
Na rozhraní
Samé sebe
Fond pre chudobné deti

Ďalšie aktivity

11

Ukončené projekty

12

Ocenenia

13

Členstvo v iných organizáciách

13

Finančná správa

14

Partneri

17

2

Detský fond Slovenskej republiky
CHARTA
DETSKÉHO FONDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
KTO SME
Detský fond Slovenskej republiky (DF SR) bol založený dňa 12.5.1990 ako
celoslovenská nezávislá mimovládna organizácia s cieľom ochraňovať práva dieťaťa a pomáhať pri vytváraní ideových, koncepčných a materiálnych podmienok
zdravotnej, sociálnej, výchovnej a psychologickej starostlivosti o deti a mládež na
Slovensku.
DF SR realizuje verejnoprospešné projekty, nenahrádza však starostlivosť štátu
o deti a mládež, pôsobí v oblastiach, kde štát z najrôznejších dôvodov nepôsobí.

PREČO SME
Pochopili sme, že:
• existuje stupeň utrpenia, ktorý vyvoláva pocit rezignácie,
• niektorí mlčia a my ich nemusíme počuť,
• prirodzenou potrebou každého z nás je pomáhať,
• potreba pomáhať je len zdanlivo v rozpore so svetom, v ktorom žijeme,
• náš svet by mal byť vybudovaný aj na zásade rovnosti príležitostí.

NÁŠ CIEĽ
• Poukazovať na skupiny, ktoré si často samé nevedia pomôcť a potrebujú naše partnerstvo.
• Pomáhať ohrozeným skupinám.
• Spolupracovať s odbornou verejnosťou, prispievať k zlepšovaniu kvality
jej práce s deťmi.
• Oslovovať verejnosť, poukazovať na egoizmus, podnecovať v spoločnosti pocity spolupatričnosti, nahradzovať monológ dialógom. Viesť
dialóg medzi ľudskosťou a ekonomickou racionalitou.
• Pomôcť právnickým a fyzickým subjektom pri hľadaní cesty k morálnemu kreditu „dobrého občana”. Vychádzať z pozitívnych vlastností spoločnosti (chceme, nie musíme).
• Presadzovať rovnosť práv všetkých bez zreteľa na vek, pohlavie, fyzický a
duševný stav, vychádzajúc z Dohovoru o právach dieťaťa.
• Profilovať DF SR ako silnú, transparentnú a dôveryhodnú organizáciu.
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ORGÁNY DF SR
SNEM

členovia:

členská základňa DF SR

PREDSEDNÍCTVO

predseda:

Štefan Matula

podpredsedníčka:

Nadežda Feketeová

členovia:

René Arnold
Mikuláš Čurik od 7.12.06
Karol Dendis
Ľubor Gáll
Andrej Haršányi
Karol Illý
Milan Ježo od 7.12.06
Vladimír Jurkovič
Martin Král
Simona Michalíková
Svetlana Poláková do 7.12.06
Peter Princ
Roman Scherhaufer
Alena Synková
Adrián Sýkora
Tomáš Weis

REVÍZNA KOMISIA

predsedníčka:

Eva Špičková

členovia:

Tibor Kováč do 7.12.06
Zuzana Némethová od 7.12.06
Eva Vargová

SEKRETARIÁT

riaditeľka:
ekonómka,
manažérka:

Alena Synková
projektová Lívia Čanigová

projektová manažérka so- Michaela Šopová
ciálnych projektov:
sociálna pracovníčka na Lucia Zaťková od 1.6.06 do
polovičný úväzok:
31.12.06
SPRÁVNA RADA KON- predseda:
TA BARIÉRY

Milan Ježo

členovia:

Zuzana Banghová
Kamila Bohunská
Lívia Čanigová
Miriam Čepíková do 7.12.06
Andrej Haršányi
Ján Koreň
Štefan Matula
Alena Synková
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PREDSTAVUJEME ...
PhDr. Štefan Matula sa zaslúžil o založenie DF SR a je jeho predsedom
od r. 1991. Pracuje ako vedúci Metodicko-výskumného kabinetu výchovného a psychologického poradenstva a prevencie pri Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie, kde ako psychológ vykonáva odbornú
praktickú a vedeckú činnosť.
PhDr. Nadežda Feketeová sa aktívne zapája do činnosti DF SR od
jeho vzniku, v súčasnosti je jeho podpredsedníčkou. Povolaním je psychologička a psychoterapeutka so zameraním na prácu s rodinou.
V rámci DF SR sa podieľa na viacerých projektoch ako odborná garantka, ako lektorka aj ako supervízorka interných aj externých pracovníkov DF
SR.
Ing. Alena Synková, CSc. pracuje v DF SR od r. 1995 ako riaditeľka.
Pred nástupom do DF SR pracovala ako odborná asistentka na Farmaceutickej fakulte UK. Okrem manažérskej, fundraisingovej činnosti, PR-aktivít
organizácie a komunikácie s partnermi je zapojená do realizácie projektov
Konto Bariéry, Úrazy detí, Fond pre chudobné deti.
Mgr. Michaela Šopová spolupracovala s DF SR od r. 2000 ako terénna
sociálna pracovníčka na projekte Pentagon. Od r. 2003 je interná zamestnankyňa DF SR. Je koordinátorkou projektov sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva. Zaslúžila sa aj o vybudovanie nízkoprahového zariadenia
pre deti MIXklub, ktorého je v súčasnosti koordinátorka.
Lívia Čanigová pracuje ako interný zamestnanec DF SR od r. 1992 ako
ekonómka, finančná a mzdová účtovníčka, personalistka. Okrem toho je
projektovou manažérkou projektov Konto Bariéry, Úrazy detí, Fond pre
chudobné deti a členkou Správnej rady Konta Bariéry. Súčasne externe pracuje ako ekonóm - účtovník aj v štátnom a súkromnom sektore.
V MIXklube a na projekte Zaži na vlastnej koži pracovali ako externí pracovníci: Simona Blažková, Eva Červeňanská, Zuzana Čorejová,
Miroslava Hardošová, Stanislav Kohútek,
Miroslava Kolštromová, Samuel Lamačka, Marek Matyska, Elena Matysková,
Petra Minarčíková, Judita Ordódyová,
Barbora Paulenová, Viktor Šebesta, Katarína Šimonovičová, Peter Tóth a Lucia
Zaťková.
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POMOC DEŤOM
SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM
KONTO BARIÉRY
KONTO BARIÉRY je projekt s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý existuje od r. 1993 a pomáha deťom a mladým ľuďom so zdravotným postihnutím zvyšovať kvalitu ich života.
KONTO BARIÉRY má dva hlavné ciele:

• poskytovať materiálnu pomoc – prispievať na pomôcky, zariadenia a
činnosti, ktoré pomáhajú prekonávať bariéry. Prispieva na invalidné
vozíky, kočíky a ich doplnky, televízne čítacie lupy, špeciálne upravené
počítače, Fono programy, načúvacie aparatúry, rôzne rehabilitačné pomôcky a zariadenia, príspevky na bezbariérové úpravy, atď.,
• vytvárať partnerský vzťah medzi zdravými ľuďmi a ľuďmi so zdravotným
postihnutím.
KONTO BARIÉRY prispieva na základe individuálnych žiadostí rodičov
a žiadostí zariadení, ktoré sa starajú o deti a mladých ľudí so zdravotným
postihnutím (kritériá pre poskytnutie finančného príspevku sú na www.dfsr.
sk). Spravuje ho Správna rada, ktorá zasadá raz mesačne.
Prostriedky KONTA BARIÉRY sú tvorené na základe verejnej zbierky povolenej Ministerstvom vnútra SR a to formou jednorazových darov a pravidelných príspevkov zo mzdy darcov cez trvalý príkaz mzdovej učtárni alebo
peňažnému ústavu.
V R. 2006 KONTO BARIÉRY PRISPELO SUMOU 879.408 SK, PRIČOM
CELKOVÁ SUMA, KTOROU KONTO BARIÉRY PRISPELO NA POMÔCKY
OD R. 1995 DO R. 2006 JE 10.144.737 SK (zoznam príspevkov je na www.
dfsr.sk).

ÚRAZY DETÍ
KAMPAŇ - ABY DETI NEZOMIERALI
DF SR v polovici februára 2006 rozbehol kampaň zameranú na zníženie
smrteľných úrazov detí pod názvom ABY DETI NEZOMIERALI. Úrazy patria
u detí k najčastejším príčinám úmrtia. Na Slovensku zomiera ročne 200 detí
a mladistvých dôsledkom dopravných nehôd, utopení, rôznych pádov, udusení, popálenín a otráv. K najväčšiemu počtu smrteľných úrazov dochádza
pri dopravných nehodách (okolo 40%), na ďalších miestach sú utopenia, požiare, pády a otravy. Úmrtia sú však len vrcholom ľadovca. Na každé smrteľné
zranenie pripadá niekoľko ďalších zranení s trvalými následkami.
Rozbehnutá kampaň Aby deti nezomierali má za cieľ prispieť k zníženiu
úrazov detí na Slovensku a tiež prispieť k budovaniu kultúry bezpečnosti v
spoločnosti, pretože pocit zodpovednosti za ochranu pred úrazmi je u nás
veľmi nízky. Celý projekt je plánovaný ako niekoľkoročný, so zapojením sa
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čo najväčšieho počtu partnerov.
Deti by následkom úrazov nemuseli zomierať, väčšine úrazov je možné
predchádzať zodpovedným prístupom dospelých, vytváraním bezpečných
domácností, používaním rôznych ochranných pomôcok a zariadení (detské
autosedačky, ochranné prilby, chrániče pri športoch...), využívaním nových
technológií, budovaním bezpečných komunít, dopravnou výchovou, legislatívnymi opatreniami, osvetou, atď.
SÚČASŤOU TEJTO ETAPY KAMPANE BOLI BILLBOARDY (150 ks),
ROZHLASOVÉ (30 ks) A TELEVÍZNE SPOTY (pripravené boli podklady,
odvysielané budú r. 2007), PLAGÁTY (800 ks) A PODOKENNÉ NÁLEPKY
(20 ks) V BRATISLAVSKEJ MHD A PLAGÁTY V ČAKÁRŇACH DETSKÝCH
LEKÁROV (4.000 ks), PR-ČLÁNKY.

SOCIÁLNE PROJEKTY
DF SR realizuje projekty sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva
pre znevýhodnené skupiny od r. 1992. Klientom poskytuje najmä informačný servis, krízovú intervenciu a dlhodobé poradenstvo v záťažových životných situáciách.

MIXKLUB
nízkoprahové zariadenie pre deti a mládež
MIXKLUB nadväzuje a rozširuje predtým realizovaný projekt sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva PENTAGON (terénna
sociálna práca s ohrozenými deťmi a ich rodinami v ubytovni, v bratislavskej Vrakuni tzv. Pentagon, realizovaný v r. 2000 – 2004).
Nízkoprahovosť znamená odbúranie bariér (sociálnych, rasových, komunikačných, ekonomických,...) a umožnenie maximálnej dostupnosti služieb (bez
registrácie, poplatkov, bez obmedzenia rasy, pohlavia, národnosti alebo náboženského vyznania).
MIXKLUB je nízkoprahové zariadenie, ktoré je v prevádzke od júna
2004, je otvorené pravidelne 3 dni v týždni - v utorok, stredu a štvrtok v
čase od 15 do 18 hod. Sídli na Stavbárskej ulici 60 v Bratislave a je určené
pre deti a mládež vo veku 6 – 18 r., ktoré sa pohybujú najmä v rizikovom a
asociálnom prostredí.
MIXKLUB poskytuje komplex služieb prostredníctvom kontaktnej práce, sociálnej pomoci a psychosociálnej podpory, ktoré sú kombinované s
ponukou voľnočasových aktivít. Naším cieľom je nadväzovanie kontaktu s
jednotlivcami a skupinami detí a mladých ľudí, ktorí nevyhľadávajú štandardnú inštitucionálnu pomoc. Snažíme sa o zlepšenie kvality života cieľovej skupiny aj prostredníctvom poskytovania bezpečného, akceptujúceho
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a podporného priestoru, vytvárania podmienok pre zmysluplné a aktívne
trávenie voľného času, zvyšovania sociálnych a životných zručností detí a
mládeže a poskytovania pomoci pri prekonávaní ich problémov. Cez pozitívnu skúsenosť a nadobudnutie sabadôvery vo vlastné schopnosti vedieme
našich klientov k väčšej samostatnosti, zodpovednosti a aktivite pri vytváraní vlastných kreatívnych konceptov voľného času. Učíme našich klientov
voliť si a zároveň niesť zodpovednosť za svoju voľbu.
Súčasťou projektu je aj práca s obyvateľmi miestnej komunity a zástupcami miestnych autorít.
V rámci MIXKLUBU sme spoločne s deťmi organizovali:
• voľnočasové aktivity pre deti a mládež (počítače, výtvarné, keramické a tvorivé dielne, športové hry a pravidelné futbalové
stretnutia pre chlapcov, spoločenské hry, tanec, hudba, súťaže,...), rómsku hudobnú a flamengovú tanečnú skupinu, Mikulášsky a Vianočný večierok a iné)
• tematické workshopy (Zdravé vzťahy, Sexuálna výchova, Prvá
pomoc, Protidrogová osveta);
• prípravu do školy, písanie domácich úloh;
• letný denný tábor v Bratislave, medzinárodný výmenný pobyt v
Belgicku,
• projekt „Farebné miesta alebo poďme sa rozprávať o nás“ – výtvarná a fotografická súťaž spojená s výstavou a pomaľovaním vonkajších verejných panelov víťaznými prácami,
• futbalový a ping-pongový turnaj s bratislavskými nízkoprahovými klubmi.
Okrem toho sme uskutočňovali:
• poradenstvo pre rodičov školopovinných detí a detí predškolského
veku;
• informačné stretnutia so zástupcami miestnej samosprávy, so správcami okolitých domov, s obyvateľmi;
• spoluprácu s miestnou políciou.
V R. 2006 SME PRACOVALI SO 120 DEŤMI A MLADÝMI ĽUĎMI A
NADVIAZALI SME KONTAKT SO 46 RODIČMI A INÝMI DOSPELÝMI.
JEDNÉHO STRETNUTIA SA ZÚČASTNILO PRIEMERNE 30 DETÍ, ŠPECIÁLNYCH AKTIVÍT PRIEMERNE 35 DETÍ.

ZAŽI NA VLASTNEJ KOŽI III.
skupinová práca s deťmi a ich rodičmi
Projekt ZAŽI NA VLASTNEJ KOŽI bol pilotne spustený v r. 2004.
Je
zameraný na prácu s deťmi s poruchami pozornosti, hyperaktivity (ADHD)
a poruchami správania, tzv. problémové deti, ktoré navštevujú I. a II. stupeň ZŠ v II. bratislavskom obvode a na ich najbližšie sociálne prostredie
– rodinu. Súčasťou projektu je práca s celou rodinou ako základnou bunkou, v ktorej dieťa vyrastá a modifikuje svoje správanie.

8

Detský fond Slovenskej republiky
Projekt sa realizoval formou skupinových stretnutí v poobedňajších hodinách – 2-krát týždenne pre deti (mladšie 7 - 9 ročné
a staršie 10 - 12 ročné), 2-krát mesačne pre ich rodičov a 1-krát
mesačne spoločné stretnutie detí, ich súrodencov a rodičov.
Prostredníctvom skupinovej formy práce a aktivít zážitkovej
pedagogiky u detí podporujeme zdravý vývin ich osobnosti, sebavedomia, aktualizáciu ich potenciálnych schopností a vnútorných
pozitívnych zdrojov. Aktivity zaradené do programu podporujú
orientáciu na pozitívne životné hodnoty, sebapoznávanie a preberanie zodpovednosti za svoje správanie. Program vedie k celkovej
harmonizácii osobnosti, podpore prosociálneho správania sa u detí a ku
skvalitneniu a upevneniu vzťahov s rodičmi.
V rámci projektu sme zorganizovali:
• tvorivé dielne (keramické, výtvarné, filmové, divadelné);
• športové stretnutia (súťaže, olympiády, turnaje);
• teambuildingové a challengové aktivity (splav, výlety);
• sebapoznávacie hry;
• diskusie, modelové situácie.
V R. 2006 SA DO PROJEKTU ZAPOJILO 16 DETÍ A 15 RODIČOV.

NA ROZHRANÍ
pomoc nezamestnanej mládeži
Klub NA ROZHRANÍ existuje nepretržite od r. 1992 ako podporný sociálny projekt s cieľom pomôcť mladým ľuďom – absolventom ZŠ, SŠ, VŠ a
ohrozenej mládeži (t. j. najmä tým, ktorí dosiahli minimálny stupeň vzdelania a vyrástli v sociálne málo podnetnom prostredí), zorientovať sa na trhu
práce.
Počas individuálnych stretnutí sme spoločne s klientmi pracovali na zvyšovaní úrovne ich sociálno-komunikačných zručností, pozitívnej sebaprezentácie a na vypracovávaní individuálnych akčných plánov. Súčasťou stretnutí bola orientácia na trhu práce, príprava na pohovor do zamestnania,
písanie životopisu, motivačného listu, žiadosti o zamestnanie.
V rámci individuálnych poradenských stretnutí, zameraných na pomoc
pri hľadaní si zamestnania, klienti mali možnosť hľadať si prácu na internete, zatelefonovať budúcemu zamestnávateľovi, dohodnúť si pohovor, naučiť sa základy práce na počítači, napísať si životopis, motivačný list.
V R. 2006 VYUŽILO NAŠE SLUŽBY 14 KLIENTOV (30% OPAKOVANE),
Z TOHO 3 ABSOLVENTI ZŠ A 11 ABSOLVENTOV SOU, SŠ, VŠ (DO 26 R.).
Z CELKOVÉHO POČTU KLIENTOV POZITÍVNE RIEŠILO PROBLÉM NEZAMESTNANOSTI AŽ 70%.
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SAMÉ SEBE
pomoc nezamestnaným ženám - matkám
Klub SAMÉ SEBE pomáha od r. 1997 nezamestnaným ženám, ktoré
majú deti vo veku do 10 rokov a pri výbere zamestnania sú viac, než ktokoľvek iný, obmedzené časovou náročnosťou a lokalitou.
V rámci individuálnych stretnutí poskytujeme nezamestnaným ženám
pomoc pri zorientovaní sa na trhu práce, pri získaní zamestnania v čo najkratšom čase, ako aj zlepšenie komunikačných a prezentačných zručností,
zvyšovanie sebavedomia (mnohé ženy si po dlhej dobe strávenej na materskej dovolenke nedôverujú, ťažšie sa vyrovnávajú s odmietnutím a neúspešnosťou na trhu práce).
V R. 2006 VYUŽILO NAŠE SLUŽBY 15 ŽIEN (40% OPAKOVANE), Z
NICH POZITÍVNE RIEŠILO SVOJU NEZAMESTNANOSŤ 60%.

INDIVIDUÁLNE SOCIÁLNE PORADENSTVO
DF SR poskytuje aj individuálne sociálne poradenstvo pre ľudí v záťažových alebo krízových situáciách. Služby využívajú ľudia, ktorí majú problémy
v partnerských a rodinných vzťahoch, zažívajú domáce násilie alebo majú
problémy so získaním ubytovania. Pomoc spočíva najmä v poskytnutí sociálneho poradenstva, v komunikácii s administratívnymi autoritami, v pomoci pri získavaní krízového či náhradného ubytovania a vo vytváraní siete
pomáhajúcich odborníkov v Bratislave, ale aj v iných mestách.
V R. 2006 POŽIADALO O POMOC 10 KLIENTOV.

FOND PRE CHUDOBNÉ DETI
Začiatkom r. 2006 sme rozbehli
nový projekt na pomoc deťom zo sociálne slabých rodín. Projekt má napomôcť
týmto deťom pri vzdelávaní zabezpečením školských potrieb. V r. 2006 sa
projekt uskutočnil v dvoch etapách, v
januári sme darovali pomôcky deťom zo
sociálnej ubytovne Fortúna v bratislavskej Dúbravke a v septembri deťom zo
sociálnej ubytovne Kopčany v bratislavskej Petržalke a deťom z krízového centra Brána do života.
V R. 2006 SME V RÁMCI PODPORY VZDELÁVANIA DAROVALI 33 CHUDOBNÝM DEŤOM POMÔCKY V CELKOVEJ HODNOTE 32.855 SK.
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ĎALŠIE AKTIVITY
VZDELÁVANIE ŠTUDENTOV A DOBROVOĽNÍKOV
Pre študentov pedagogickej fakulty (liečebná predagogika, sociálna
práca, sociálna pedagogika), ktorí sa zaujímajú o prácu s deťmi a mládežou
sme pripravili informačné stretnutia o činnosti DF SR a niektorí študenti
vykonali odbornú prax v rámci projektu MIXklub.

SUPERVÍZNE STRETNUTIA
Pracovníci nízkoprahového zariadenia MIXklub sa zúčastňovali pravidelných supervíznych stretnutí, ktoré boli zamerané na ich osobnostný rast
a zlepšenie kvality práce a vzťahov v rámci MIXklubu.

PRÍPRAVA ŠTANDARDOV
NÍZKOPRAHOVÝCH PROGRAMOV
DF SR v spolupráci s inými nízkoprahovými zariadeniami pracuje na
príprave Štandardov nízkoprahových programov.

ODBORNÉ KONFERENCIE
DF SR od r. 1990 organizuje odborné konferencie
DIEŤA V OHROZENÍ zamerané na zmapovanie aktuálneho
stavu ohrozovania zdravého vývinu mladej generácie najmä
z hľadiska sociálneho, zdravotného, psychického a legislatívneho.
Pod záštitou pani Silvie Gašparovičovej, manželky prezidenta SR sa v dňoch 14.-15.12.2006 v Bratislave konala
výročná konferencia Dieťa v ohrození XV.. Organizátormi
podujatia boli Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie a DF SR.

PUBLIKÁCIE ORGANIZÁCIE
PRVÁ KNIŽKA O MNE A O MOJICH KAMARÁTOCH „POSTAVENÝ MIMO
HRU“ –publikácia zameraná na prevenciu šikany pre žiakov základných škôl
a ich pedagógov
DRUHÁ KNIŽKA O MNE A O MOJICH KAMARÁTOCH „ZA KĽÚČOVOU
DIERKOU“ – infomateriál – skladačka o slušnom a neslušnom správaní pre
deti a rodičov
VRECKOVÝ SPRIEVODCA NEZAMESTNANEJ ŽENY 1 – 5: AKÁ SOM?
NEZAMESTNANÁ. BEZ PEŇAZÍ. ZBITÁ. UNUDENÁ. MÁRNOTRATNÁ.
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– séria piatich informačných brožúr určená nezamestnaným ženám
SOM NA ULICI. CEZ DEŇ AJ V NOCI. ČO S TÝM? – séria troch infomateriálov o bratislavských a banskobystrických sieťach pomoci pre ľudí v záťažových životných situáciách
SPRIEVODCA BEZBARIÉROVOU BRATISLAVOU – publikácia so špeciálnou mapou s vyznačením bezbariérových miest Bratislavy určená občanom
so zdravotným postihnutím
ZBORNÍK DIEŤA V OHROZENÍ I - XV. – zborník referátov a záverov z konferencie
PRÁVA DIEŤAŤA A MÝTY O NICH – plagát týkajúci sa aktuálne porušovaných práv detí na Slovensku

UKONČENÉ PROJEKTY
SOM TU S TEBOU
Projekt SOM TU S TEBOU, zameraný na skvalitnenie pobytu dieťaťa v
nemocnici, sa realizoval od r. 2002 do r. 2005.
CELKOVO POČAS 4 ETÁP PROJEKTU SA ZAKÚPILO ZARIADENIE
PRE 53 IZIEB A 21 POČÍTAČOVÝCH KOMPLETOV V CELKOVEJ SUME
3.443.633,16 SK.

OSTROVY ŽIVOTA
Projekt bol realizovaný v r. 1999 – 2001 a cieľom projektu bolo získanie
finančných prostriedkov a zakúpenie tzv. Ostrovov života, ktoré pozostávali
zo súboru prístrojov na záchranu života detí – ventilátora, monitora, polohovateľného lôžka a infúznej techniky.
BOLI ZAKÚPENÉ 3 KOMPLETNÉ A 2 ČIASTOČNÉ OSTROVY ŽIVOTA
PRE JEDNOTKY INTENZÍVNEJ STAROSTLIVOSTI DETSKÝCH NEMOCNÍC
V BRATISLAVE, BANSKEJ BYSTRICI, MARTINE A KOŠICIACH V CELKOVEJ
SUME 7,7 MIL. SK.

KAMPAŇ „BIŤ ĽUDÍ JE ZLÉ ... DETI SÚ TIEŽ ĽUDIA!“
Projekt bol realizovaný v r. 2001 a cieľom kampane bolo otvorenie verejnej diskusie na tému (beztrestnosti) používania telesných trestov na deťoch.
Kampaň pozostávala z tlačovej konferencie, billboardov, rozhlasových spotov, diskusnej www stránky, odkazovača, inzercie, PR článkov a rozhovorov
pre médiá.
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OCENENIA
PROTIDROGOVÝ ČIN ROKA 2005 - DF SR získal ocenenie v
kategórii mimoškolské prevencie za realizáciu projektu nízkoprahové zariadenie pre deti a mládež MIXklub.

OCENENIE RÓMSKA RUŽA - získalo nízkoprahové zariadenie
MIXklub za výchovu a vzdelávanie rómskych detí, ktoré nám udelilo v roku
2005 rómske občianske združenie Kethano drom la Romane kultura v SR
(Spoločnou cestou za rómskou kultúrou v SR), ku dňu Medzinárodného
dňa Rómov, ako jedinému nerómskemu občianskemu združeniu na Slovensku.

ZLATÝ KLIENT ROKA 2004 - získal DF SR ocenenie za kampaň
KONTA BARIÉRY „Výnimočné deti“ v súťaži o najkreatívnejšiu reklamu na
Slovensku pod názvom Zlatý klinec 2004 – 26.3.2004.

ČLENSTVO V INÝCH ORGANIZÁCIÁCH
DEFENCE FOR CHILDREN INTERNATIONAL (DCI) DF SR
je od r. 1991 členom medzinárodnej organizácie DCI so sídlom v Ženeve.
DCI bola založená v medzinárodnom roku dieťaťa (1979) so zameraním
na podporu a ochranu práv dieťaťa. Hrala dôležitú úlohu pri koncipovaní
Dohovoru o právach dieťaťa.

SLOVENSKÁ HUMANITNÁ RADA (SHR) – DF SR je aj členskou
organizáciou SHR, ktorá pôsobí ako národné dobrovoľnícke centrum humanitných a charitatívnych organizácií.
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FINANČNÁ SPRÁVA
(v tis. Sk)
SÚVAHA
AKTÍVA CELKOM
Dlhodobý hmotný majetok
- Umelecké diela a zbierky
Finančné investície
- Vklady v obch. spoločnosti

5.220 PASÍVA CELKOM
Fondy organizácie
190 - Základné imanie
- Fond – verejná zbierka
210 Výsledok hospodárenia

Finančný majetok
- Pokladnica
- Bankové účty

Dlhodobé záväzky
4 - Sociálny fond
4.815 Krátkodobé záväzky
- Záväzky voči zamestnancom
1 - Záväzky s inštit. soc. zabezp.
- Daňové záväzky
Prechodné účty pasívne
- Výdavky budúcich období
- Výnosy budúcich období

Prechodné účty aktív
- Náklady budúcich období

5.220
1.952
2.207
- 102
9
65
28
8
4
1.049

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
4.021
1.555
879
830
690
55
9
3
4.123
1.859
912
866
190
120
96
54
12
10
3
1
- 102

VÝNOSY CELKOM
Dotácie na prevádzku
Ostatné výnosy
Príspevky z podielu zaplatenej dane
Prijaté príspevky od iných organizácií
Úroky
Prijaté príspevky od fyzických osôb
Prijaté členské príspevky
NÁKLADY CELKOM
Ostatné služby
Dary
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie
Spotreba materiálu
Spotreba energie
Kurzové straty
Iné ostatné náklady
Daň z príjmov
Zákonné sociálne náklady
Ostatné dane a poplatky
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA
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PREHĽAD HOSPODÁRENIA
(v tis. Sk)
VÝNOSY

4.021 100%

Dotácie zo štátnych zdrojov

1.555

39%

Verejná zbierka „KONTO BARIÉRY“

879

22%

2% podiel zaplatenej dane

830

21%

407

10%

Dary fyzických a právnických osôb

292

7%

- na projekt „ÚRAZY DETÍ”

150

- na projekt „ÚRAZY DETÍ“ – zdroj Ministerstvo dopravy, pôšt a
telekomunikácií SR

900

- na projekt „SOCIÁLNE PORADENSTVO“ – zdroj Bratislavský
samosprávny kraj

300

- na projekt „MIXKLUB” – zdroj Protidrogový fond

202

- na projekt „ZAŽI NA VLASTNEJ KOŽI“ – zdroj Protidrogový
fond

103

- na činnosť organizácie – zdroj Mestská časť Bratislava –Ružinov

50

Granty z mimovládnych organizácií
- na projekt „MIXKLUB” – zdroje: Nadácia Intenda, Hodina
deťom

350

- na projekt „FAREBNÉ MIESTA“ – zdroj Komunitná nadácia
Bratislava

30

- na projekt „ZVIDITEĽNI SA“ – zdroj Nadácia Intenda

27

- na činnosť organizácie

109

- na projekt „FOND PRE CHUDOBNÉ DETI”

33
55

Úroky

1%

3

Členské príspevky
NÁKLADY

4.123 100%

Služby

1.859

45%

1.059

26%

912

22%

216

5%

77

2%

- služby projektu „ÚRAZY DETÍ“

1.600

- služby ostatných projektov + internet, telefón, poštovné, propagácia, školenia, softvérové služby, nájomné...

259

Osobné náklady
- mzdy, dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej činnosti študentov

866

- zákonné sociálne poistenie – ZP, SP

190

- sociálny fond

3

Poskytnuté dary
- na projekt “KONTO BARIÉRY”

879

- na projekt „FOND PRE CHUDOBNÉ DETI”

33

Spotrebované nákupy
- spotreba materiálu projektov

120

- spotreba energií

96

Iné náklady
- kurzová strata

54

- poplatky, poistné

13

- daň z príjmov

10

ROZDIEL

- 102
Hospodárenie overila Revízna komisia DF SR a schválilo Predsedníctvo DF SR.
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VÝNOSY PODĽA ZDROJOV
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ĎAKUJEME PARTNEROM A MÉDIÁM,
KTORÉ PODPORILI DF SR

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Akzent media, s.r.o.
Aquathermal Senec, a.s.
Borgis, s.r.o.
Bosch Siemens, s.r.o. – domáce spotrebiče
Bratislavský samosprávny kraj
CeWe Color, a.s.
Corporate consulting group, s.r.o.
Česká poisťovňa - Slovensko, a.s.
Emit plus, s.r.o.
Full servis, s.r.o.
Istrobanka, a.s.
Johnson & Johnson Slovakia, s.r.o.
Kanex Slovakia, s.r.o.
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Komunitná nadácia Bratislava
Monarch, a.s.
Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR
Nadácia Intenda
Nadácia pre deti Slovenska
Navigator Finance, s.r.o.
Protidrogový fond
Expres media, s.r.o.
Recar, a.s.
Slovak Telekom, a.s.
SITA Slovenská tlačová agentúra, a.s.
Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s.
Tatra banka, a.s.
Trend Holding, s.r.o.
Ústav vedeckotechnických informácií pre pôdohospodárstvo
A VŠETKÝM, KTORÍ PRISPELI
2% DANE NA ČINNOSŤ ORGANIZÁCIE,
NA KONTO BARIÉRY
A NA ĎALŠIE AKTIVITY DF SR.
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