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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 celoslo-
venská 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.

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 dialó- 
 gom. 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. 
• Profi lovať DF SR ako silnú, transparentnú a dôveryhodnú
 organizáciu.

Kto sme

Náš cieľ
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Zažívame to už

12. mája 1990
Založenie
Detského fondu
Slovenskej republiky

Od roku 1990
odborné 
konferencie
Dieťa 
v ohrození

 Vždy sme hľadali témy, ktoré potrebovali riešenia, resp. nové 
prístupy, a nikdy sme sa ich nebáli. Od začiatku fungovania orga-
nizácie sme mali blízko k deťom a mladým ľuďom, ktorí z nášho 
pohľadu potrebovali pomoc, naše partnerstvo. 
 Dnes má Detský fond Slovenskej republiky 20 rokov 
a my bilancujeme, spomíname na to, čo sme urobili, komu 
sme pomohli a v čom naďalej pokračujeme.

 Jednou z prvých aktivít DF SR, vychádzajúcich z potrieb 
budovania občianskej spoločnosti po roku 1989, bolo 
organizovanie odborných konferencií Dieťa v ohrození. 
Od roku 1990 vytvárame každoročne priestor na výmenu 
skúseností odborníkov v oblasti zdravého vývinu detí 
a mladej generácie. 

 Projekty sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva pre 
znevýhodnené skupiny organizujeme od roku 1992. V tomto ob-
dobí sa začínal rozvíjať pracovný trh a s tým súvisel na Slovensku 
nový fenomén – nezamestnanosť. Svoju pomoc sme v tomto 
období zameriavali na nezamestnaných mladých ľudí zo sociálne 
slabých rodín a na nezamestnané mladé matky. 
Klientom sme poskytovali najmä poradenstvo a informačný 
servis v záťažových životných situáciách. 

Od roku 1992
sociálne
poradenstvo

Kluby nezamestnanej mládeže
v priestoroch DF SR

Dieťa v ohrození VI.

tva pretva pre 

ýý
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 Keď sme v roku 1993 rozbiehali pomoc deťom so zdravot-
ným postihnutím, boli tieto deti ďaleko na okraji spoločnosti, 
zatvorené v ústavoch. Neexistoval dostatok kompenzačných 
pomôcok, všade boli bariéry. Rozbehli sme kampaň za dôstojný 
život detí so zdravotným postihnutím. 
 Známe Večery bez bariér a Dni bez bariér vysielané aj 
v televízii, pomohli rozhýbať verejnosť a tiež zvýšiť záujem 
o problematiku ľudí so zdravotným postihnutím. 
 Konto Bariéry je dodnes jedným z kľúčových projektov 
DF SR. Je to zabehnutý, vysoko efektívny a cielený projekt 
priamej pomoci. Na základe žiadostí rodičov priamo prispieva 
na kompenzačné pomôcky deťom so zdravotným postihnutím 
zo sociálne slabých rodín, pre ktoré by bez takejto pomoci boli 
tieto pomôcky nedostupné. 
 Počas svojej existencie Konto Bariéry takto pomohlo priamo 
viac ako tisícke detí a prispelo na pomôcky celkovou čiastkou 
431.351 € (12.994.886 Sk). Prostriedky Konta Bariéry sú tvorené 
jednorazovými darmi a pravidelnými príspevkami zo mzdy 
darcov. Všetky darované prostriedky na Konto Bariéry sú použité 
výlučne na prispievanie na pomôcky. 

Večery bez bariér a Dni bez bariér pomohli rozhýbať verejnosť

Od roku 1993
Konto Bariéry

Konto Bariéry 
prispelo aj Filipkovi 
na elektrický vozík
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1999 – 2001
Ostrovy 
života 

 V rokoch 1999 – 2001 bol realizovaný projekt Ostrovy života 
s cieľom získať fi nančné prostriedky, zakúpiť a darovať detským 
nemocniciam po Slovensku tzv. Ostrovy života – súbory prístrojov 
na záchranu života detí. Široká verejnosť mohla projekt podporiť 
kúpou vybraných výrobkov. Celkove sme darovali 3 kompletné 
a 2 čiastočné Ostrovy života v hodnote 255.594 € (7,7 mil. Sk). 
V Martinskej nemocnici napríklad takto Ostrov života ako prvému 
zachránil život dieťaťu, ktoré zasypal sneh. Projektom sme tiež 
upozornili na nedostatočne riešenú intenzívnu starostlivosť o deti. 

 V roku 2001 DF SR prispel aj k odtabuizovaniu témy telesných 
trestov a zorganizoval kampaň „Biť ľudí je zlé ... deti sú tiež ľudia!“ 
Diskusia o beztrestnosti týrania dieťaťa si vynútila prijatie zákona 
o zákaze používania telesných trestov na deťoch.
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omáhaš, sa nič nevyrovná

Zažívame to už

Náš Ostrov života zachraňuje dieťatko v DFN v Banskej Bystrici
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 Pre skvalitnenie pobytu ťažko chorého dieťaťa v nemocnici sme 
v rokoch 2002 až 2005 v rámci projektu Som tu s tebou zariadili 
v detských nemocniciach po Slovensku 53 izieb pre spoločný 
pobyt rodiča a dieťaťa na izbe a zakúpili sme 21 počítačových 
kompletov v celkovej sume 112,8 tis. € (3,4 mil. Sk). Izbičky pomá-
hajú hlavne v situáciách, keď dieťa vzhľadom na svoj ťažký zdravot-
ný stav k úspešnej liečbe potrebuje prítomnosť rodiča v nemocnici.

 Pod názvom Fond pre chudobné deti sme v rokoch 2006 – 2007 
organizovali projekt zameraný na podporu vzdelávania detí zo sociál-
ne slabých rodín formou darovania školských pomôcok. 
Vo vybraných lokalitách Bratislavy sme odovzdali 43 deťom školské 
pomôcky v celkovej hodnote 1 419 € (42 756 Sk).

 Z našej práce v MIXklube postupne 
vyplynula potreba začať budovať nízko-
prahové rodinné centrum pre deti veku 
do 6 rokov a ich rodičov pochádzajúcich 
z rizikového prostredia, a preto sme v roku 
2007 začali budovať rodinné nízkoprahové 
centrum pod názvom MIXáčik. 

 So zmenami v spoločnosti, so šíriacimi sa drogami a s rastom 
kriminality, pribúdali deti, ktoré majú domov, no rodičia sa nezau-
jímajú o to, ako trávia voľný čas a nemotivujú ich vzdelávať sa. 
Tieto deti sa väčšinu svojho času bezcieľne potulujú po ulici. 
Od roku 2004 sa venujeme v popoludňajších hodinách týmto 
tzv. deťom ulice v nízkoprahovom zariadení MIXklub. Je určený 
deťom a mládeži vo veku 6 – 18 rokov, ktoré sa pohybujú najmä 
v rizikovom a asociálnom prostredí a sídli v Bratislave v lokalite 
so zvýšenou kriminalitou. Nízkoprahový klub poskytuje jedinečnú 
príležitosť byť v priamom kontakte s ohrozenými deťmi a mladými 
ľuďmi a príležitosť realizovať preventívne programy priamo 
na miestach, kde sa deti stretávajú a trávia voľný čas. 

Od roku 2004
MIXklub

Od roku 2007
MIXáčik

V rokoch 
2002 – 2005
Som tu s tebou

V rokoch 
2006 – 2007
Fond 
pre chudobné 
deti

p g y p
voľný čas.voľný čas.

p
na miesta

P k lit i
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Ing. Alena Synková, CSc.
riaditeľka DFSR

 Ďalšou skupinou, na ktorú sme zamerali pozornosť, sú hyper-
aktívne deti (tzv. neposedné) a deti s poruchami pozornosti, kto-
ré majú problémy so správaním, problémy v škole, v nadväzo-
vaní a udržiavaní vzťahov, ťažkosti so sebaovládaním a vlastnou 
agresivitou. Dôsledkami často trpia celé rodiny a rodičia sú často 
obviňovaní z nezvládnutia výchovy. Od roku 2004 v rámci 
projektu Hyperaktívne dieťa v rodine ponúkame poradenské 
služby pre rodiny s deťmi, ktoré majú problémy vyplývajúce 
z diagnóz ADHD (Attention Defi cit Hyperactivity Disorder) a ADD 
(Attention Defi cit Disorder). V rámci projektu pracujeme nielen 
s dieťaťom, ale s celou rodinou. 

 Zatiaľ, čo okolité krajiny bili na poplach, 
Slovenska akoby sa problém detskej 
úrazovosti netýkal. Pritom úrazy patria 
u detí k najčastejším príčinám úmrtia a ná-
sledkom úrazov zomiera dvakrát toľko detí, 
ako na nádorové ochorenia. Informačnou 
osvetovou kampaňou Aby deti nezomie-
rali sa snažíme od roku 2006 prispievať 
k zníženiu detskej úrazovosti, ktorej sa 
dovtedy venovala veľmi malá pozornosť.

 Od roku 2009 realizujeme projekt Aj oni sú naše deti - efek-
tívna komunikácia medzi lekárom, zdravotníckym personálom 
a rodičom v situáciách, keď zomiera detský pacient. Cieľom 
tohto projektu je pomôcť personálu nemocníc a rodičom, aby 
čo najlepšie zvládali poskytovanie a prijímanie správy o ťažkej 
diagnóze resp. úmrtí dieťaťa.

 Všetky tieto a ďalšie aktivity (www.dfsr.sk) sme mohli realizovať 
vďaka ľuďom a fi rmám, ktorí uverili, že takto pomôžu deťom, 
a že s ich prostriedkami bude naložené hospodárne a efektívne. 
Spolu s Vami sme mohli mnohým deťom zlepšiť život, mnohým 
dodať silu a pocit, že nezostali osamotení a mnohé deti zachrániť 
od istej smrti. Za to Vám všetkým patrí vďaka. 

Od roku 2004
Hyperaktívne
dieťa v rodine

Od roku 2006
Aby deti 
nezomierali

Od roku 2009
Aj oni sú 
naše deti

PhDr. Štefan Matula, PhD.
predseda DFSR

O
A
n
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Na našej 20-ročnej ceste nás sprevádzalo veľmi veľa partnerov. Boli to jednotlivci aj fi rmy. 
Taktiež mnoho dobrovoľníkov. Niektorí podporovali naše aktivity dlhé roky, niektorí 
s nami boli kratšie. Niektoré fi rmy už fungujú pod inými menami, niektoré zanikli. Niektoré 
vydržali dodnes. Nie je možné spomenúť všetkých partnerov, tu uvádzame tých, ktorí 
sa najvýraznejšie podpísali pod naše aktivity:

Akzent Media, Amylum Slovakia, Borgis, Bratislavský samosprávny kraj, Corporate consulting group, 
Česká poisťovňa – Slovensko, ČSOB Finančná skupina, Danone, Emit plus, Full servis, 

Generali Slovensko, Istrobanka, Johnson & Johnson Slovakia, Kanex Slovakia, 
Komunitná nadácia Bratislava, Konto Orange, Medias promotion, 

Mestská časť Bratislava – Vrakuňa, McDonald's Slovakia, Microsoft Slovakia, Monarch, 
Nadácia Intenda, Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation, Nadácia Pontis, 

Nadácia pre deti Slovenska - Fond hodina deťom, Opavia – LU, Pepsi - Cola SR, 
Procter & Gamble Rakona, Prvá stavebná sporiteľňa, Rádio Expres, Rádio Twist, Recar, 

September, SITA Slovenská tlačová agentúra, Slovenská televízia, 
Slovenské telekomunikácie, Slovenský rozhlas, Spoločná zdravotná poisťovňa, 
TV Markíza, Vitana Slovensko, Všeobecná úverová banka, Wiktor/Leo Burnett.

Kontakt:
Detský fond Slovenskej republiky, 
Radničné námestie 1, 821 05 Bratislava
Tel.: 02/43 63 43 54, 43 42 26 34
e-mail: dfsr@dfsr.sk
www.dfsr.sk

20 rokov Detského fondu SR

ĎAKUJEME VŠETKÝM, KTORÍ PODPORILI AKTIVITY
DETSKÉHO FONDU SLOVENSKE J REPUBLIKY

Ak chcete podporiť všetky aktivity Detského fondu Slovenskej republiky, môžete tak urobiť 
formou fi nančných darov na č.ú.: 4008297812/7500 v ČSOB alebo ak chcete podporiť priamo 
projekt Konto Bariéry môžete tak urobiť na číslach účtov Konta Bariéry č.ú.: 4008286320/7500 
v ČSOB alebo1617676259/0200 vo VÚB.
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