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CHARTA
DETSKÉHO FONDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
•

•

KTO SME
Detský fond Slovenskej republiky (DF SR) je občianske združenie
s celoslovenskou pôsobnosťou, založené 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.

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 členskou organizáciou SHR, ktorá
pôsobí ako národné dobrovoľnícke centrum humanitných a charitatívnych organizácií.
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ORGÁNY DF SR
SNEM

členovia:

členská základňa DF SR

PREDSEDNÍCTVO

predseda:
podpredsedníčka:

Štefan Matula
Nadežda Feketeová

členovia:

René Arnold
Mikuláš Čurik
Karol Dendis
Andrej Haršányi
Milan Ježo
Martin Král
Simona Michalíková
Peter Princ
Roman Scherhaufer
Alena Synková
Adrián Sýkora
Tomáš Weis
Ida Želinská
Lívia Žudelová

REVÍZNA KOMISIA

predsedníčka:

Eva Špičková
Katarína Nemečkayová

ZAMESTNANCI

riaditeľka:

Alena Synková

ekonómka:

Katarína Krempaská (do 31.5.)
Helena Pašková (od 1.6.)

senior koordinátorka sociálnych
projektov:

Barbora Brichtová

junior koordinátorka sociálnych projektov: Ivana Pitková
koordinátor projektu Rodina
Matej Štepita
s hyperaktívnym dieťaťom
SPRÁVNA RADA KONTA BARIÉRY

predseda:

Milan Ježo

členovia:

Zuzana Banghová
Kamila Bohunská
Veronika Bušová (do 30.11.)
Andrej Haršányi
Ján Koreň
Katarína Krempaská (do 31.5.)
Helena Pašková (od 1.6.)
Štefan Matula
Alena Synková
Lívia Žudelová (do 31.9.)
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PREDSTAVUJEME ...
PhDr. Štefan Matula, PhD. sa zaslúžil o založenie DF SR a je jeho predsedom od r. 1991.
Je tiež členom Správnej rady Konta Bariéry. 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. Je členkou
Predsedníctva DF SR a členkou Správnej rady Konta Bariéry. 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, MIXklub, MIXáčik.
Mgr. Katarína Krempaská do 31.5. pracovala na pozícii ekonómky, mzdovej a finančnej
účtovníčky a personalistky (zastupovanie počas materskej dovolenky). Je členkou Správnej
rady Konta Bariéry. Pred nástupom do DF SR pracovala v personálnej a neskôr cestovnej
agentúre.
Ing. Helena Pašková od 1.6. pracovala na pozícii ekonómky, mzdovej a finančnej
účtovníčky a personalistky (zastupovanie počas materskej dovolenky). Je členkou Správnej
rady Konta Bariéry. Pred nástupom do DF SR pracovala ako podnikateľka – účtovníčka.
Mgr. Barbora Brichtová v DF SR pracuje ako senior koordinátorka projektov sociálnej
prevencie a sociálneho poradenstva a vedúca MIXklubu od 3.12.2007. Má ukončené
vysokoškolské vzdelanie v odbore sociálna práca so špecializáciou na psychologickú
starostlivosť o človeka. Predchádzajúcu prax získala so znevýhodnenými deťmi a mládežou
v Krízovom centre a v Integrovanej materskej škole.
Mgr. Ivana Pitková pracuje v DF SR ako junior koordinátorka sociálnych projektov a vedúca
MIXáčika od 6.4.2009. Je absolventkou štúdia psychológie na FIF UK v Bratislave. Pred
nástupom do Detského fondu pracovala v personálnej agentúre.
Mgr. Matej Štepita pracuje v DF SR ako koordinátor projektu Rodina s hyperaktívnym
dieťaťom od roku 2009. Je absolventom štúdia psychológie na FIF UK v Bratislave.
V MIXklube a v MIXáčiku pracovali ako interní pracovníci: Barbora Brichtová, Ivana
Pitková, Alena Synková a externí pracovníci: Rado Blaho, Lucia Čemová, Ľubica
Falťanová, Katarína Fandlová, Soňa Gallová, Jana Holubčíková, Peter Huorka, Adam Janda,
Hana Kutlíková, Samuel Lamačka, Barbora Paulenová, Hana Pribilincová, Tatiana
Sedláková, Paulína Severíniová, Ľuboš Tibenský a Jozef Vycpálek.
V rámci projektu Rodina s hyperaktívnym dieťaťom pracovali, ako koordinátor
projektu: Matej Štepita a ako externí pracovníci: Dáša Kráčalová, Ivana Pitková, Michaela
Šopová, Dáša Štefancová.
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SOCIÁLNE PROJEKTY
DF SR realizuje projekty sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva pre
znevýhodnené skupiny od r. 1992. Klientom poskytuje najmä dlhodobé partnerstvo,
poradenstvo a informačný servis v záťažových životných situáciách.

MIXKLUB
nízkoprahové centrum pre deti a mládež
a

MIXÁČIK

nízkoprahové rodinné centrum
MIXKLUB je nízkoprahové centrum, ktoré existuje od r. 2004 a je otvorené 4 dni
v týždni. V pondelok sú tvorivé dielne, bežné otvorenie klubu je v utorok, stredu a štvrtok
v čase od 15 do 18 hod. MIXKLUB je určený deťom a mládeži vo veku 6 – 18 r., ktoré sa
pohybujú najmä v rizikovom a asociálnom prostredí.
Nízkoprahovosť znamená umožnenie maximálnej dostupnosti služieb – bez registrácie a bez poplatkov.
V praxi to znamená, že dieťa môže prísť priamo z ulice a môže tráviť svoj voľný čas v nízkoprahovom centre aj so
svojimi kamarátmi, môže si vybrať z ponúkaných aktivít, ale taktiež môže požiadať o radu a pomoc pri riešení
bežných problémov, alebo keď sa ocitne v ťažkej životnej situácii a nevie, čo s tým. Jedinou „povinnosťou“ je
dodržiavanie pravidiel, ktoré v centre platia..

Klientmi nízkoprahových služieb sú neorganizované skupiny detí a mladých ľudí, ktoré
tvoria až 80% zo všetkých detí a mládeže na Slovensku. Naším cieľom je nadväzovanie
kontaktu s jednotlivcami a skupinami detí a mladých ľudí, ktorí nevyhľadávajú štandardnú
inštitucionálnu pomoc, napr. centrá voľného času.
V tejto skupine sú deti pasívne tráviace čas doma alebo na ulici, ale aj deti a mládež,
ktoré sa ocitli v náročných životných situáciách, s ktorými sa nevedia samé vyrovnať (od
zvládania dospievania, cez problémy v škole, až po násilie v rodine alebo konflikty so
zákonom) a taktiež deti a mládež s vyhraneným životným štýlom (predstavitelia rôznych
subkultúr, hnutí alebo etník).
MIXKLUB poskytuje komplex služieb prostredníctvom kontaktnej práce, sociálnej
pomoci a psychosociálnej podpory, ktoré sú kombinované s ponukou voľnočasových aktivít.
O zlepšenie kvality života cieľovej skupiny sa snažíme prostredníctvom poskytovania
bezpečného, akceptujúceho a podporného priestoru, vytvárania podmienok pre zmysluplné a
aktívne trávenie voľného času, zvyšovanie sociálnych a životných zručností detí a mládeže a
poskytovanie pomoci pri prekonávaní ich problémov.
MIXKLUB umožňuje jedinečnú príležitosť byť v priamom kontakte s ohrozenými deťmi
a mladými ľuďmi, a tým predstavuje príležitosť realizovať preventívne programy priamo na
miestach, kde sa stretávajú a trávia voľný čas.
Cez pozitívnu skúsenosť a nadobudnutie sabadôvery vo vlastné schopnosti vedieme
deti k väčšej samostatnosti, zodpovednosti a aktivite pri vytváraní vlastných kreatívnych
konceptov voľného času.
Súčasťou projektu je aj práca s obyvateľmi miestnej komunity a zástupcami miestnych
autorít.
V rámci MIXKLUBU sme spoločne s deťmi organizovali:
• voľno časové aktivity pre deti a mládež (počítače, stolný futbal, výtvarné, keramické
a tvorivé dielne, športové a spoločenské hry, tanec, hudba, súťaže,...), karneval,
Mikulášsky a Vianočný večierok a iné);
• tematické workshopy (zdravé vzťahy, sexuálna výchova, prvá pomoc, protidrogová
osveta, prevencia násilia vo vzťahu, šikana);
• prípravu do školy, písanie domácich úloh;
• letný denný tábor v Bratislave;
• víkendové pobyty v prírode;
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•

pingpongový a futbalový turnaj s bratislavskými nízkoprahovými klubmi

Okrem toho sme uskutočňovali:
• sociálno-psychologické poradenstvo pre deti a ich rodičov;
• stretnutia so zástupcami miestnej samosprávy.
Z našej práce v MIXklube postupne vyplynula potreba začať budovať nízkoprahové
rodinné centrum pre deti vo veku do 6 rokov a ich rodičov, resp. ich širšie sociálne okolie.
V roku 2007 sme otvorili MIXÁČIK - nízkoprahové rodinné centrum, určené deťom a ich
rodičom (prípadne iným príbuzným), ktorí sa pohybujú najmä v rizikovom a asociálnom
prostredí, s vyšším výskytom sociálno-patologických javov, ktorí majú tiež často obmedzené
rodičovské schopnosti.
MIXÁČIK má aktivity zacielené na prácu s deťmi pri rozvíjaní motorických, rečových
a komunikačných zručností a na rozvoj ich tvorivosti. Rodičia môžu využívať odbornú pomoc
a sociálne poradenstvo zabezpečené odbornými pracovníkmi.
MIXÁČIK je otvorený 3 dni v týždni, bežné otvorenie centra je v utorok a v stredu
v čase od 15 do 18 hod., v piatok je organizovaná predškolská príprava.
V R. 2011 SME V MIXKLUBE A V MIXÁČIKU PRACOVALI SO 60 DEŤMI DO 6
ROKOV, SO 150 DEŤMI A MLADÝMI ĽUĎMI DO 18 ROKOV A NADVIAZALI SME
KONTAKT S 92 RODIČMI, ALEBO DOSPELÝMI STARAJÚCIMI SA O NAŠICH KLIENTOV.
JEDNÉHO STRETNUTIA V MIXKLUBE SA ZÚČASTNILO PRIEMERNE 39 DETÍ
A MLADÝCH ĽUDÍ, V MIXÁČIKU BOL PRIEMERNÝ POČET DETÍ 22.

RODINA S HYPERAKTÍVNYM DIEŤAŤOM
Od roku 2004 poskytujeme poradenstvo a podporu rodinám s deťmi ktoré sú
hyperaktívne, majú poruchy pozornosti alebo správania. Posledné 3 roky túto činnosť
zastrešuje projekt Bratislavského samosprávneho kraja „Centrum pre rodiny v kríze“, v rámci
ktorého ponúkame týmto rodinám stále komplexnejšie možnosti podpory. Deti s takýmto
osudom majú často problémy s udržiavaním kamarátstiev, zníženú sebadôveru, bývajú veľmi
impulzívne, ťažšie sa prispôsobujú kolektívu a systematickej práci. Veľké problémy majú
s učením a celkovo so situáciou v škole. Celá rodina býva preto veľmi zaťažená a často pod
vplyvom neúspechov a kritiky z okolia žije v strese, čo zhoršuje aj vzájomné vzťahy v rodine.
DF SR poskytuje týmto rodinám bezplatne a bez ohľadu na presnú diagnózu tieto
možnosti podpory:
• Detské skupiny pre mladšie (7-12) aj staršie deti (12-17) zamerané na rozvoj
sociálnych zručností, podporu sebavedomia, sebaovládania, komunikácie a
spolupráce v skupine;
• Podporné rodičovské skupiny kde spolu s rodičmi hľadáme spôsoby výchovy, ktoré
môžu podporiť zdravý duševný rast a rozvoj ich dieťaťa a tiež sa venujeme zvládaniu
a zdrojom samotných rodičov;
• Individuálne poradenstvo s rodičmi, deťmi aj s celými rodinami
• Spoločné aktivity pre celé rodiny, zamerané na zlepšenie komunikácie a spolupráce
v rámci rodiny a spoločné príjemné zážitky, ktoré pomôžu rodičom vidieť a podporiť aj
dobré stránky dieťaťa;
• Pobytové aktivity
Najčastejšie úspechy a zlepšenia, ktoré rodičia zo spolupráce s Centrom udávajú sú tieto:
• upokojenie rodiča/ov, naučenie sa zrelším a efektívnejším reakciám na dieťa
• lepšie porozumenie rodiča/ov deťom, sebe, partnerovi aj celej situácii
• lepšie prispôsobenie dieťaťa škole, zlepšenie výsledkov aj vzťahov s učiteľom aj
spolužiakmi
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•
•
•
•
•

nachádzanie vlastných zdrojov rodičov, schopnosť postarať sa o seba, lepšie zvládať
celú situáciu a prenášať svoju pohodu aj na dieťa
zlepšenie v dôslednosti a práci s pravidlami u rodičov
ozdravenie vzťahov medzi rodičom a dieťaťom, vybudovanie hlbšej dôvery
nájdenie záujmovej aktivity pre dieťa, kde sa dobre cíti a podporuje tak svoje
sebavedomie a rozvíja schopnosti (skauting, športy, umenie,..)
dieťa si vie lepšie nájsť kamarátov, je sociálne zdatnejšie, celkovo pokojnejšie
a zažíva viac radosti a menej stresu

Za ďalší veľký prínos pokladáme fakt, že náš systém pomoci rodinám je svojou
komplexnosťou jedinečný a je inšpiráciou aj pre ďalších odborníkov, ktorí sa o ňom
dozvedajú aj vďaka úspešným vzdelávacím aktivitám a že odborná verejnosť si žiada od nás
ďalšie vzdelávanie.
Na projekte sa zúčastnili v roku 2011 za DF SR štyria psychológovia ako odborní
pracovníci, traja psychológovia ako dobrovoľníci, jedna sociálna pracovníčka, traja
dobrovoľníci bez humanitného vzdelania.
V ROKU 2011 SME PRACOVALI SO 118 KLIENTAMI, Z TOHO BOLO 59 DETÍ.
CELKOVÝ POČET RODÍN BOL 52, Z TOHO NOVÝCH RODÍN 32.
Počas roku 2011 sme uskutočnili 2 vzdelávacie podujatia pre odbornú verejnosť
ohľadom našej práce s rodinami. V apríli sme viedli seminár na pôde CPPPaP Bratislava I
pre pracovníkov všetkých poradní Bratislavského kraja (cca 30 ľudí) a v júni zasa
v priestoroch CPPPaP BA II seminár pre koordinátorov prevencie na školách z 2.
bratislavského obvodu (cca 20 účastníkov). Obe podujatia mali výbornú odozvu, pracovníci
nám po nich posielajú viacej klientov a aj sami sa inšpirovali v svojej práci z nášho prístupu.
Psychológ uskutočňuje v rámci projektu aj konzultácie študentom k ich prácam
ohľadom práce s takýmito deťmi a rodinami a podobne aj konzultácie odborníkom, ktorí
začínajú pracovať aj s deťmi s ADHD, resp. s poruchami správania či s ich rodinami. Jeden
študent sociálnej práce si v našom zariadení dokonca realizuje prax a píše o nej aj
diplomovú prácu.

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 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). V roku 2011 prispievalo KONTO
BARIÉRY hlavne na invalidné mech. a elektrické vozíky, kočíky a ich doplnky, na pojazdné
podpery na nácvik chôdze, Fono programy, zdvíhacie plošiny, schodolezy, závesné stropné
systémy atď. KONTO BARIÉRY spravuje 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.
Niekoľko úryvkov zo žiadostí na Konto Bariéry:
„...syn Aďko nerozpráva, nesedí a nechodí, nevie do rúk uchopiť predmety, je úplne
odkázaný na mňa...epileptické záchvaty, niekoľkokrát do mesiaca, s poruchou vedomia, pri
ktorých sa dusil a išlo mu o život... Pomôcka, teda kočík, ktorý potrebujeme je vhodný na
dlhšie prechádzky, dieťatko sa dá v ňom zafixovať... dovoľujem si vás požiadať o finančný
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príspevok...manželov a môj príjem nám sotva vystačí na výdavky v domácnosti...“ Konto
Bariéry prispelo 720 €.
V ďalšej žiadosti Natálkina mamička napísala:
„...pomoc je určená pre našu milovanú dcérku Natálku, ktorá má 2 roky. Jej súčasná
diagnostikovaná choroba je progresívne svalové ochorenie, ktoré sa prejavuje postupným
ochabovaním svalov, čo má za následok, stratu mobility. Vertikalizačné zariadenie jej
zabezpečí mobilitu a zlepší kvalitu života... Z vlastných príjmov nevieme zabezpečiť túto
pomôcku...“ Konto Bariéry prispelo 500 €.
V R. 2011 KONTO BARIÉRY PRISPELO NA POMÔCKY SUMOU 36.510 EUR
(zoznam príspevkov je na www.dfsr.sk).

ÚRAZY DETÍ
ABY DETI NEZOMIERALI
Úrazy patria u detí k najčastejším príčinám úmrtia a následkom úrazov zomiera
dvakrát toľko detí ako na nádorové ochorenia. DF SR sa od roku 2006 venuje zníženiu
detskej úrazovosti pod názvom Aby deti nezomierali.
Doteraz sme celkovo zorganizovali tri billboardové kampane podporené rozhlasovými
spotmi a plagátmi v BHD a v čakárňach detských lekárov. V spolupráci s MDPaT SR a s
BECEP sme vyrobili a odvysielali na všetkých TV staniciach spot zameraný na dôležitosť
používania detských autosedačiek (Superman), v spolupráci s MŠ SR a Policajným zborom
sme rozdali reflexné predmety a letáky 180.000 deťom (v dvoch ročníkoch – r. 2008 a r.
2009) po celom Slovensku, zorganizovali sme 5 tlačových konferencií a vydali 5 tlačových
správ.

ĎALŠIE AKTIVITY
AJ ONI SÚ NAŠE DETIEfektívna komunikácia lekár, zdravotnícky personál - rodič v situáciách,
keď zomiera detský pacient
Strata dieťaťa patrí medzi najťažšie udalosti v živote človeka. Postihuje všetkých
členov rodiny, jej okolie (rodičov – manželov, ďalšie deti, starých rodičov a pod.) a
predstavuje enormnú psychickú záťaž, ktorá je často príčinou patologických javov (napr.
alkoholizmus, rozvod, psychické poruchy, strata zamestnania a pod.).
Okrem ťažkej úlohy zachrániť život dieťaťu, stojí pred personálom nemocníc
v prípade oznamovania ťažkej diagnózy resp. úmrtia dieťaťa významná a nie menej ťažká
úloha, povedať blízkym, plným očakávania a nádeje, zlú správu. Často si zdravotnícky
personál ani neuvedomuje, že od spôsobu, akým sa to udeje, v mnohom závisí ako bude
prebiehať akceptácia ťažkej diagnózy resp. úmrtia dieťaťa, samotný proces smútenia a do
akej miery sa rodina vysporiada so situáciou, v ktorej sa ocitla.
Cieľom tohto projektu, ktorý organizujeme od roku 2009 bolo pomôcť personálu
nemocníc a rodičom, aby čo najefektívnejšie zvládali poskytovanie a prijímanie správy o
ťažkej diagnóze resp. úmrtí dieťaťa. V rámci projektu sme vydali informačný materiál pre
zdravotnícky personál a brožúru pre rodičov a vytvorili sme informačnú web stránku
www.ajonisunasedeti.sk.
VZDELÁVANIE ŠTUDENTOV A DOBROVOĽNÍKOV
Pre študentov pedagogickej fakulty Univerzity Komenského (liečebná predagogika,
sociálna práca, sociálna pedagogika), ktorí sa zaujímajú o prácu s deťmi a mládežou sme
vytvorili podmienky na vykonanie praxe v rámci projektu MIXklub.
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SUPERVÍZNE STRETNUTIA
Pracovníci MIXklubu a MIXáčika sa zúčastňovali pravidelných supervíznych stretnutí,
ktoré boli zamerané na zlepšenie kvality ich práce s deťmi, vzťahov v rámci MIXklubu
a MIXáčika a ich osobnostný rast.
ASOCIÁCIA NÍZKOPRAHOVYCH PROGRAMOV PRE DETI A MLÁDEŽ
(ASOCIÁCIA NPDM)
DF SR patrí medzi zakladajúcich členov Asociácie nízkoprahových programov pre deti
a mládež (Asociácia NPDM), a podporuje rozvoj nízkoprahových služieb pre deti a mládež
na Slovensku.
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.
V dňoch 15. - 16.12.2011 sa v Bratislave konala konferencia DIEŤA V OHROZENÍ
XX.: Práva detí na Slovensku – Kroky a pokroky. Organizátorom podujatia bol Výskumný
ústav detskej psychológie a patopsychológie, DF SR bol jedným zo spoluorganizátorov.

UKONČENÉ PROJEKTY
FOND PRE CHUDOBNÉ DETI
V r. 2006 - 2007 bol organizovaný projekt pod názvom FOND PRE CHUDOBNÉ
DETI, zameraný na podporu vzdelávania detí zo sociálne slabých rodín formou darovania
školských pomôcok.
VO VYTIPOVANÝCH LOKALITÁCH BRATISLAVY SME V R. 2006 - 2007
ODOVZDALI 43 DEŤOM ŠKOLSKÉ POMÔCKY V CELKOVEJ HODNOTE 42.756 SK.
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 OSTROVY ŽIVOTA 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 BIŤ ĽUDÍ JE ZLÉ ... DETI SÚ TIEŽ ĽUDIA! 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 WEB STRÁNKY, ODKAZOVAČA, INZERCIE, PR
ČLÁNKOV A ROZHOVOROV PRE MÉDIÁ.
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OCENENIA
•

•
•

•

KVALITNÁ ROČNÁ SPRÁVA 2006 v kategórii elektronických ročných správ neziskových
organizácií – DF SR prihlásil elektronickú verziu Výročnej správy DF SR za rok 2006 do
súťaže o najlepšiu ročnú správu, ktorú vyhlasujú spoločnosti Ineko – stredoeurópsky
inštitút pre ekonomické a sociálne reformy, Public relations a reklamná spoločnosť SKmedia a Trend Holding s.r.o.. Získali sme ocenenie Kvalitná ročná správa 2006
v kategórii elektronických ročných správ neziskových organizácií, čo je umiestnenie
v poradí 4.-10. miesta, celkove bolo do súťaže prihlásených 32 neziskových organizácií.
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 r. 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.
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FINANČNÁ SPRÁVA
SÚVAHA k 31.12.2011

AKTÍVA CELKOM
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU
Dlhodobý hmotný majetok
Umelecké diela a zbierky
Hmotný majetok – hrnčiarska pec

EUR

EUR

167 709 PASÍVA CELKOM

167 709

10 636 VLASTNÉ ZDROJE
3 665 Imanie a peňažné fondy
2 821 Základné imanie
844 Výsledok hospodárenia

Dlhodobý finančný majetok

6 971 CUDZIE ZDROJE

Vklady v obch. spoločnosti

6 971 Dlhodobé záväzky

OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU
Zásoby
Materiál na sklade
Dlhodobé pohľadávky
Ostatné pohľadávky
Finančný majetok
Pokladnica
Bankové účty

156 650 Záväzky zo sociálneho fondu
101 Krátkodobé záväzky
101 Záväzky z obch. styku
Zúčtovanie so sociálnou a zdravotnými
2 936 poisťovňami
2 936 Daňové záväzky
Záväzky z dôvodu fin.vzťahov k
štátnemu rozpočtu a rozpočtu územnej
153 613 správy
701 ČASOVÉ ROZLÍŠENIE
152 912 Výnosy budúcich období

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE

423

Náklady budúcich období

423

12

76 461
79 670
79 670
-3 209
12 786
1205
1205
11 581
173
338
74

10 996
78 462
78 462

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT k 31.12.2011
EUR
133 007

VÝNOSY CELKOM
Úroky
Οsobitné výnosy

50
75

Iné ostatné výnosy
Prijaté príspevky od iných organizácií

520
31 217

Prijaté príspevky od fyzických osôb
Príspevky z podielu zaplatenej dane
Prijaté príspevky z verejných zbierok

333
28 136
29 710

Dotácie

42 966

EUR
136 214

NÁKLADY CELKOM
Spotreba materiálu

1 115

Spotreba energie
Cestovné

1 034
88

Ostatné služby
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poist. a zdrav.poist.

20 223
62 342
13 210

Zákonné sociálne náklady
Ostatné dane a poplatky

240
115

Iné ostatné náklady
Odpisy dlhodobého hmotného majetku
Poskytnuté príspevky organiz. zložkám

894
337
106

Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
Daň z príjmov

36 510
2

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

-3 209
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NÁZOV POLOŽKY

Čiastkový
rozpis
položky
v Eur

Celková
suma
v Eur

Percent.
vyjadrenie

133 007

100%

2% podiel zaplatenej dane

28 136

21,15%

Verejná zbierka " Konto Bariéry"

29 710

22,34%

Dotácie zo štátnych zdrojov

54 562

41,02%

6931

5,21%

13023

9,79%

595

0,45%

50

0,04%

VÝNOSY v EUR

na projekt "MIXklub a MIXáčik"
zdroj Bratislavský samosprávny kraj

31 900

na projekt " Centrum pre rodinu v kríze"
zdroj Bratislavský samosprávny kraj

11 066

na projekt " MIXklub a MIXáčik"
zdroj Ministerstvo práce, soc.vecí a rodiny

5 867

na projekt " MIXklub a MIXáčik"
zdroj Rada vlády

5 729

Dary fyzických a právnických osôb
na činnosť organizácie
Na projekt „ MIXklub a MIXáčik „ zdroj Johnsons
Control

4 859
2072

Granty z mimovládnych organizácií
na projekt " Ďalej znižujeme prahy"
zdroj nadácia Intenda
na projekt " MIXáčik nízkoprahové rodinné
centrum" zdroj Hodina deťom

2 000
3 704

na projekt " Preteky kačíc"
zdroj Komunitná nadácia Bratislava

385

na projekt " Konto Bariéry"
zdroj Nadácia otvorenej spoločnosti

6 934

Iné výnosy v rámci hlavnej činnosti
náhrada škody od poisťovne

183

výnosy z dotácie Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny do výšky odpisov

337

výnosy z dedičstva

75

Úroky
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NÁZOV POLOŽKY

Čiastkový
rozpis
položky
v Eur

NÁKLADY v EUR
Osobné náklady
mzdy, dohody o vykonaní práce,
dohody o brigádnickej činnosti študentov

62 342

Zákonné sociálne poistenie - ZP, SP

13 210

Celková
suma
v Eur

Percent.
vyjadrenie

136 214

100%

75 792

55%

36 511

26,72%

20 311

15%

2 149

1,58%

1 454

1,06%

240

sociálny fond
Poskytnuté dary

36 510

na projekt " Konto bariéry"
Služby
Služby projektov+ internet, telefón,
poštovné, propagácia, školenia,
nájomné, softwarové služby

20 223
88

Cestovné
Spotrebované nákupy
spotreba materiálu projektov

1 115

spotreba energie

1 034

Iné náklady
1 115

poplatky, poistné
odpis dlhodobého investičného majetku

337

Hospodárenie overila Revízna komisia DF SR a schválilo Predsedníctvo DF SR
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ĎAKUJEME PARTNEROM, KTORÍ PODPORILI DF SR
Borgis, s.r.o.
Bratislavský samosprávny kraj
Corporate consulting group, s.r.o.
CPPPaP BA II
Emit plus, s.r.o.
Fond Hodina deťom
Full servis, s.r.o.
Ing. Andrea Zlochová
Johnson Controls Inc.
Komunitná nadácia Bratislava
Mestská časť Bratislava – Vrakuňa
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Nadácia Intenda
Nadácia Pontis
Obvodný úrad v Bratislave
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
Rotary klub
SITA Slovenská tlačová agentúra, a.s.
Zdravie.sk

DOBROVOĽNÍKOM A VŠETKÝM, KTORÍ PRISPELI
2% DANE NA ČINNOSŤ ORGANIZÁCIE,
NA KONTO BARIÉRY
A NA ĎALŠIE AKTIVITY DF SR.
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