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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
•
•

SLOVENSKÁ HUMANITNÁ RADA (SHR) – DF SR je členskou organizáciou SHR, ktorá
pôsobí ako národné dobrovoľnícke centrum humanitných a charitatívnych organizácií.
Asociácia nízkoprahových programov pre deti a mládež v SR – DF SR patrí medzi
zakladajúcich členov.
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ORGÁNY DF SR
SNEM

členovia:

členská základňa DF SR

PREDSEDNÍCTVO

predseda:

Feketeová Nadežda (od 15.06.2016)
Matula Štefan (do 14.06.2016)

podpredseda:

Ivan Krištof (od 18.08.2016)

podpredsedníčka:

Matula Štefan (od 15.06.2016 do
17.08.2016)
Feketeová Nadežda (do 14.06.2016)

členovia:

Antalová Henrieta
Arnold René
Čurik Mikuláš (do 14.06.2016)
Haršányi Andrej (do 14.06.2016)
Ježo Milan (do 14.06.2016)
Koreňová Katarína
Kuišová Alena
Mesároš Marián (od 15.06.2016)
Miksová Katarína (do 14.06.2016)
Pirošíková Marica (do 14.06.2016)
PolákováMiroslava
Svetlana (do
(od 14.06.2016)
18.08.2016)
Sisková
Synková Alena
Synková Romana (do 14.06.2016)
Sýkora Adrián (do 14.06.2016)
Vojtech František
Weis Tomáš

REVÍZNA KOMISIA
SPRÁVNA RADA KONTA
BARIÉRY

predsedníčka:

Špičková Eva

členka:

Žudelová Lívia

predsedníčka:

Synková Alena (od 04.03.2016)

predseda:

Ježo Milan (do 03.02.2016)

členovia:

Banghová Zuzana (do 03.02.2016)
Bohunská Kamila (do 03.02.2016)
Haršányi Andrej
Koreň Ján
Kuišová Alena
Matula Štefan (do 14.06.2016)
Čamajová Iveta (od 04.03.2016)

ZAMESTNANCI

riaditeľka:

Kuišová Alena

ekonómka:

Rutzká Daniela

senior koordinátorka sociálnych
projektov:

Brichtová Barbora

junior koordinátorka sociálnych
projektov:

Valachovičová Denisa

interní/-é kontaktní/-é pracovníci/čky nízkoprahových projektov
Mixklub a Mixáčik:

Lamačka Samuel
Maronová Viktória

externí/-é pracovníci/-čky
nízkoprahových projektov Mixklub
a Mixáčik:

Janda Adam, Kolouch Marián,
Pretzová Simona, Kontšeková Lucia
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koordinátori projektu:

Štepita Matej, Hacaj Michal

psychológovia/-ičky projektu
Natália Városiová, Radoslav Blaho,
Rodina s hyperaktívnym dieťaťom: Soňa Hacajová

PREDSTAVUJEME
PhDr. Štefan Matula, PhD. sa zaslúžil o založenie DF SR a bol predsedom Predsedníctva
DF SR od r. 1991 do júna 2016. Bol 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, do Snemu
DF SR v júni 2016 bola jeho podpredsedníčkou. Od snemu je v pozícii predsedníčky
Predsedníctva DF SR. Povolaním je psychologička a psychoterapeutka so zameraním na
prácu s rodinou. Je lektorkou a členkou Inštitútu Virginie Satirovej v SR. V rámci DF SR sa
podieľa na viacerých projektoch ako odborná garantka, ako lektorka, aj ako supervízorka
interných aj externých pracovníkov/-čok DF SR.
PhDr. Alena Kuišová bola riaditeľkou DF SR do 31.12.2016 a členkou Správnej rady Konta
Bariéry. Predtým pôsobila viac ako 10 rokov v elektronických médiách prevažne v oblasti
politického spravodajstva. Má dlhoročné skúsenosti s komunikačným poradenstvom, PR
a vzťahmi s médiami. V rokoch 2012 – 2014 pôsobila ako poradkyňa pre komunikáciu
a médiá a ako hovorkyňa Kancelárie verejného ochrancu práv.
Ing. Daniela Rutzká v DF SR pracuje na pozícii ekonómky a finančnej účtovníčky od roku
2012. Pred nástupom do DF SR pracovala ako podnikateľka – účtovníčka.
Mgr. Barbora Brichtová v DF SR pracuje ako senior koordinátorka sociálnych projektov od
decembra 2007. Je absolventkou štúdia sociálna práca so špecializáciou na psychologickú
starostlivosť o človeka na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V Mixklube a Mixáčiku
okrem koordinácie projektov sa venuje priamej práci s deťmi, mladými ľuďmi a ich
príbuznými, terapii hrou a terapii hrou v piesku. V minulosti pracovala v Detskom centre –
Integrovanej materskej škole a krízovom stredisku Kompas. Je absolventkou dvojročného
výcviku Star basic podľa modelu Virginie Satirovej pre pomáhajúce profesie a výcviku
Terapia hrou. Je asistentkou v Inštitúte Virginie Satirovej v SR. Spolu zakladala a je aktívnou
členkou predsedníctva Asociácie nízkoprahových programov pre deti a mládež v SR.
Mgr. Denisa Valachovičová v DF SR pracuje ako junior koordinátorka sociálnych projektov
od júna 2014. Je absolventkou sociálnej práce na Pedagogickej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave. V Mixklube a Mixáčiku okrem koordinácie projektov sa venuje
priamej práci s deťmi, mladými ľuďmi a ich príbuznými. Pred nástupom do DF SR pracovala
v OZ KASPIAN. Je absolventkou dvojročného výcviku Star basic podľa modelu Virginie
Satirovej pre pomáhajúce profesie.
Mgr. Samuel Lamačka v DF SR pracuje od roku 2005, od mája 2013 ako interný kontaktný
pracovník. Je absolventom sociálnej práce na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave. V Mixklubu a Mixáčiku okrem koordinácie a admistratívy sa venuje priamej práci
s deťmi, mladými ľuďmi a ich príbuznými a individuálnemu sociálnemu poradenstvu.
V minulosti pôsobil ako sociálny pracovník a vedúci výchovy v Krízovom stredisku Dúha a
ako vychovávateľ v Diagnostickom centre pre deti. Je absolventom dvojročného výcviku Star
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basic podľa modelu Virginie Satirovej pre pomáhajúce profesie. Je asistentom v Inštitúte
Virginie Satirovej v SR.
Mgr. Viktória Maronová v DF SR pracuje od júna 2014 ako interná kontaktná pracovníčka
Je absolventkou sociálna práca na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave. V Mixklube a v Mixáčiku okrem koordinácie a admistratívy sa venuje priamej
práci s deťmi, mladými ľuďmi a ich príbuznými a príprave detí do školy a doučovaniu.
Mgr. Ivana Pitková v DF SR pracuje ako junior koordinátorka sociálnych projektov od apríla
2009. Od r. je na materskej dovolenke.
Mgr. Adam Janda v DF SR pracuje ako externý kontaktný pracovník od roku 2010, ako
interný a externý kontaktný pracovník. Je absolventom psychológie na Filozofickej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave a na Filozofickej fakulte Univerzity Palackého
v Olomouci. V Mixklube a v Mixáčiku sa venuje priamej práci s deťmi, mladými ľuďmi a ich
príbuznými. Pracuje tiež v OZ Prima ako terénny pracovník a koordinátor projektu „Kontaktné
centrum“, ktoré sa venuje užívateľom/-kám drog a ľuďom pracujúcim v sexbiznise.
Mgr. Marián Kolouch v DF SR pracuje ako externý kontaktný pracovník od roku 2014. Je
absolventom sociálnej práce zameranej na misijnú a charitatívnu činnosť na Vysokej škole
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. V Mixklube a v Mixáčiku sa venuje priamej práci
s deťmi, mladými ľuďmi a ich príbuznými. Pracuje tiež pre NO Depaul v Ošetrovni sv. Alžbety
ako sociálny asistent.
Mgr. Simona Pretzová v DF SR pracuje ako externá kontaktná pracovníčka od roku 2013.
Je absolventka liečebnej pedagogiky a sociálnej práce na Pedagogickej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave. V Mixklube a v Mixáčiku sa venuje priamej práci s deťmi, mladými
ľuďmi a ich príbuznými. Má za sebou niekoľkomesačnú pracovnú skúsenosť v CPLDZ v
skupine drogovo závislých a gamblerov. Pracuje ako vychovávateľka v Krízovom stredisku
Dúha.
Mgr., M. Ed., Bc. Lucia Kontšeková v DFSR pracuje ako externá kontaktná pracovníčka od
roku 2015. Je absolventkou špeciálnej pedagogiky. V Mixklube a v Mixáčiku sa venuje
priamej práci s deťmi, mladými ľuďmi a ich príbuznými. V súčasnosti vyučuje náboženskú
výchovu na základnej škole. Pracovala tiež ako sociálna pracovníčka v Rade pre
poradenstvo v sociálnej práci, pracovala v Marte, n.o., v Detskom integračnom centre, v
Spoločnosti pre pomoc osobám s autismom Absolvovala štúdium Včasnej intervencie,
základný kurz Montessori, kurz Fonematického uvedomovania podľa Eľkonina a kurz
Aplikovanej behaviorálnej analýzy.
Mgr. Matej Štepita pracuje v DF SR ako psychológ od roku 2007 a ako koordinátor projektu
Rodina s hyperaktívnym dieťaťom (s prestávkou) od roku 2009. Absolvoval psychológiu na
UK v Bratislave, pracoval ako psychológ v detskom domove, s týranými deťmi, v
nízkoprahových programoch a chvíľu aj ako školský psychológ. Celkovo sa orientuje hlavne
na oblasť výchovy. Okrem psychológie sa vzdeláva a venuje aj zážitkovej pedagogike, ktorú
vnáša aj do práce s rodinami. Pôsobí tiež ako učiteľ jogy s duševným rozmerom.
Mgr. Michal Hacaj v DF SR pracoval ako externý pracovník v projekte Rodina
s hyperaktívnym dieťaťom od roku 2011, od mája 2015 do decembra 2016 pracoval ako
koordinátor projektu. Je absolventom štúdia psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave. Pracuje tiež ako školský psychológ na gymnáziu Metodova
v Bratislave a venuje sa vzdelávaniu detí, učiteľov a rodičov v problematike bezpečného
využívania internetu, mobilov a televízie.
V rámci projektu Rodina s hyperaktívnym dieťaťom pracujú/pracovali ako externí/-é
pracovníci/-čky psychológovia/ičky: Soňa Hacajová, Natália Városiová, Radoslav Blaho.
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POMOC DEŤOM SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM
KONTO BARIÉRY
Konto Bariéry je projekt Detského fondu Slovenskej republiky, ktorý nepretržite od
roku 1993 pomáha deťom a mladým ľuďom so zdravotným postihnutím predovšetkým
zo sociálne slabých rodín. Na základe individuálnych žiadostí rodičov a žiadostí zariadení,
ktoré sa o takéto deti a mladých ľudí starajú, prispievame na zdravotné kompenzačné
pomôcky a veríme, že často aj malou pomocou môžeme radikálne meniť kvalitu života detí a
ich blízkych. Sme hrdí na to, že všetky finančné dary do posledného centu rozdeľujeme
na príspevky pre tých, ktorí potrebujú našu pomoc. Kritériá pre poskytnutie príspevku, ako
aj prehľad príspevkov z Konta Bariéry sú zverejnené na www.dfsr.sk.
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Konto Bariéry za viac ako 23 rokov pomohlo stovkám detí z celého Slovenska
Konto Bariéry doteraz na pomôcky rozdelilo približne 670-tisíc eur
Konto Bariéry je verejná zbierka povolená Ministerstvom vnútra SR
Konto Bariéry má jasné kritériá na prideľovanie príspevkov
Konto Bariéry má Správnu radu, ktorá zasadá raz mesačne a rozhoduje o každej
jednej žiadosti o príspevok na kompenzačné pomôcky

V roku 2016 sme vďaka Kontu Bariéry pomohli 54 deťom so zdravotným postihnutím.
Na rôzne zdravotné kompenzačné pomôcky sme prispeli sumou 35.882,20 EUR
(zoznam príspevkov je zverejnený na www.dfsr.sk).

SOCIÁLNE PROJEKTY
DF SR realizuje projekty zamerané na prevenciu a poradenstvo pre znevýhodnené skupiny
od r. 1992. Klientom poskytujeme najmä poradenstvo a informačný servis v záťažových
životných situáciách a dlhodobé partnerstvo.
DF SR na projekty Mixklub a Mixáčik má akreditáciu MPSVaR v zmysle zákona 305/2005
Z.z. na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

MIXKLUB
nízkoprahové centrum pre deti a mládež
a

MIXÁČIK
nízkoprahové rodinné centrum
Nízkoprahovosť znamená umožnenie maximálnej dostupnosti služieb – bez registrácie a bez
poplatkov. V praxi to znamená, že dieťa môže prísť priamo z ulice, môže tráviť svoj voľný čas
v nízkoprahovom centre aj so svojimi kamarátmi. Môže si vybrať z ponúkaných aktivít, môže
aktivity aj navrhnúť. Taktiež môže požiadať o radu a pomoc pri riešení svojich problémov.
Mixklub je nízkoprahové centrum, existuje od r. 2004 a je určené deťom a mladým ľuďom vo
veku 6 – 18 r., ktoré sa pohybujú najmä v rizikovom prostredí. Od roku 2012 DF SR
organizuje nízkoprahové služby vo vlastných priestoroch priamo v tzv. Pentagone, na
Stavbárskej 38 v bratislavskej Vrakuni. Je to lokalita, kde pracuje od roku 1998. Žijú tu deti
a mladí ľudia aj s ich rodinami vo veľmi zložitých podmienkach ohrození sociálnym
vylúčením.
Mixklub poskytuje komplex služieb prostredníctvom kontaktnej práce, sociálnej pomoci a
psychosociálnej podpory, ktoré sú kombinované s ponukou voľnočasových aktivít.
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Cieľom klubu je nadväzovanie kontaktu s jednotlivcami a skupinami detí a mladých ľudí, ktorí
nevyhľadávajú štandardnú inštitucionálnu pomoc, napr. centrá voľného času, služby úradov.
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).
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
sebadôvery vo vlastné schopnosti sú deti vedené k väčšej samostatnosti, zodpovednosti a
aktivite pri vytváraní vlastných, kreatívnych konceptov voľného času.
Prácou z klientmi/-kami v Mixklube vyplynula potreba vytvoriť nízkoprahové rodinné centrum.
Od roku 2007 DF SR realizuje Mixáčik - nízkoprahové rodinné centrum, určené deťom
(najmä do 5 rokov) a ich rodičom (prípadne iným príbuzným), ktorí sa pohybujú prevažne
v rizikovom prostredí, s vyšším výskytom sociálno - patologických javov a často
obmedzenými rodičovskými schopnosťami.
Mixáčik pomáha deťom pri rozvíjaní motorických, rečových a komunikačných zručností a pri
rozvíjaní ich tvorivosti a intelektových schopností. Rodičia sa učia pracovať s výchovnými
situáciami. Môžu tiež využívať odbornú pomoc a sociálne poradenstvo zabezpečené
odbornými pracovníkmi/-čkami.
V rámci projektov MIXKLUB a MIXÁČIK sme zrealizovali/zúčastnili sa na týchto
aktivitách:
ü poradenstvo, prevencia a poskytovanie bezpečného, otvoreného a podnetného
prostredia prostredníctvom voľno časových aktivít - práca s počítačom,
kreslenie, stolný futbal, pingpong, spoločenské hry, outdoorové aktivity, a to počas
celého roka pravidelne v dňoch: utorok, streda, štvrtok
ü doučovanie a príprava do školy - poskytujeme počas celého roka podľa
individuálnej dohody s deťmi; v roku 2016 sme doučovali 18 deti najmä matematiku a
slovenský jazyk (písanie a čítanie) v rozsahu 72 vyučovacích hodín
ü individuálne poradenstvo poskytujeme počas celého roka mladým dospelým
a rodičom detí; oslovia nás s rôznymi problémami (nezamestnanosť, dlžoby,
exekúcia, úprava rodičovských práv, bývanie) s cieľom nájsť vhodné riešenie.
Celkovo sme poskytli 72 konzultácií 19 klientom/-tkám
ü prevenčné dni – počas roka sme uskutočnili prevenčné dni na tieto témy: Prostredie
kde žijem, Poznaj svoje práva, Osobné hranice (prevencia pred zneužívaním), Čo
robím, to mám (osobná zodpovednosť voči sebe i druhým, záškoláctvo)
ü upracme si – jedenkrát mesačne organizujeme „upratovací deň“, kedy zbierame
smetie a upravujeme okolie našich nízkoprahových centier
ü projekt Pentagon Inak - v rámci projektu Pentagon Inak, ktorý bol financovaný
nórskymi fondami
o nás dňa 16.3.2016 navštívila nórska veľvyslankyňa pani Inge Magistad
o bola realizovaná výstava fotografií „Včera a Dnes“ v máji 2016 v priestoroch
budovy Slovenskej výtvarnej únie v Starom meste
ü projekt Podpora a rast v Mixklube a Mixáčiku - komunitná aktivita „Obývačka na
ulici II.“ 19.4.2016, ktorej súčasťou bola výstava fotografii „Včera a Dnes“
ü projekt Národné divadlo v mestskom gete - v spolupráci so Slovenským národným
divadlom a občianskym združením Radostná práca sme v mesiaci máj a jún
zorganizovali návštevu divadelného zákulisia, divadelných dielní a workshopy
zamerané na výrobu rekvizít a dramatoterapie
ü 5. ročníku Letnej olympiády nízkoprahov 2016 dňa 4.6. 2016, kde sme sa zúčastnili
s deťmi z nízkoprahového centra
ü Mixácky deň detí a 12. narodeniny Mixklubu organizovaný dňa18.6.2016
ü Denný letný tábor pre deti do 12 rokov (18.7.- 22.7.2016), v rámci ktorého sme
v roku 2016 boli na výlete na Partizánskej lúke, v Starom Meste, na výlete v prírode
a v Aquaparku v Senci
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ü Pentagon streetjam 2016 – komunitná aktivita spojená s graffiti workshopom
a hudobnými vystúpeniami. Počas podujatia prebiehal aj deň otvorených dverí, kde si
mohla verejnosť pozrieť priestory DF SR, ktorého súčasťou sú nízkoprahové centrá
ü Vianočný Večierok pre deti a mládež nízkoprahových centier dňa 17.12.2015.
Počas roka 2016 sa pracovníci/-čky zúčastňovali rôznych vzdelávaní, konferencií,
supervízií, prednášok a pracovných skupín:
ü dvojročný výcvik Star basic podľa modelu Virginie Satirovej pre pomáhajúce profesie
organizovaný Inštitútom Virginie Satirovej v SR
ü 2-dňový Montessori kurz "Aktivity každodenného života" a "Rozvíjanie zmyslov" pre
deti do 6 rokov
ü prednášky pre študentov liečebnej pedagogiky, sociálnej pedagogiky, sociálnej práce
na Univerzite Komenského v Bratislave
ü workshop Komunitná psychológia na Slovensku 2016, ktorý bol organizovaný
viacerými odbornými inštitúciami
ü slávnostná konferencia pri príležitosti 20. výročia vzniku Inštitútu Virginie Satirovej
v SR
ü konferencia SPAY 2016 o sociálno-patologických javoch medzi deťmi a mladými
ľuďmi
ü zasadnutia riadiaceho výboru národného projektu "Podpora vybraných sociálnych
služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni"
ü pracovná skupina v rámci legislatívnych zmien v oblasti sociálnych služieb
ü expertná pracovná skupina pre metodiku hodnotenia podmienok kvality v oblasti
sociálnych služieb
ü stretnutia predsedníctva Asociácie nízkoprahových programov pre deti a mládež na
Slovensku
ü absolvovanie supervízií.
Štatistika výchovných situácií, prevencie a poradenstva v nízkoprahových centrách
Výchovné situácie - riešenie konfliktných situácií medzi deťmi, medzi deťmi a pracovníkmi/čkami (výchovné situácie súvisia s upratovaním po sebe, ničením zariadenia a materiálu
centier a okolia centier)
ü výchovné situácie klienta/-ky ku klientovi/-ke: 364
ü výchovné situácie klienta/-ky k pracovníkovi/-čke: 297
ü výchovné situácie klienta/-ky k prostrediu: 1399
Prevencia - rozhovory a poskytovanie informácií na rôzne témy (alkohol, drogy, hazardné
hry, bezpečný sexuálny život, starostlivosť o zuby, hygiena rúk, ochrana súkromia na
internete a iné)
ü prevencia o látkových a nelátkových závislostiach: 65
ü prevencia o priateľstve, partnerských vzťahoch a sexuálnom živote: 58
ü prevencia o zdraví: 123
ü prevencia o internete: 9
ü prevencia o iných témach (najmä o šikane): 42
Poradenstvo:
ü kariérne poradenstvo (škola, práca, brigáda): 95
ü sociálne poradenstvo (výchova detí, podpora v rodičovstve, informácie o sociálnych
dávkach): 158
ü psychologické poradenstvo (podpora sebaúcty, vnútorných zdrojov klienta/-ky): 141
Prevenčné dni
Počas roka 2016 sme uskutočnili 4 prevenčné dni na témy:
ü Prostredie, kde žijem
9

ü Poznaj svoje práva
ü Osobné hranice (prevencia pred zneužívaním)
ü Čo robím, to mám (osobná zodpovednosť voči sebe, druhým, záškoláctvo)
V roku 2016 sme v Mixklube mali 4 579 kontaktov a celkovo sme pracovali s 273
klientmi/-kami, z toho bolo 35 detí do 5 rokov, 132 detí od 6 do 17 rokov, 106 mladých
dospelých, rodičov, blízkych príbuzných. Priemerná denná návštevnosť pri otvorení
centra bola 37 klientov/-iek.
V roku 2016 sme v Mixáčiku mali 2 293 kontaktov a celkovo sme pracovali so 183
klientmi/-kami, z toho bolo 34 detí do 5 rokov, 87 detí od 6 do 7 rokov 62 mladých
dospelých, rodičov, blízkych príbuzných. Priemerná denná návštevnosť pri otvorení
centra bola 28 klientov/-iek.

RODINA S HYPERAKTÍVNYM DIEŤAŤOM
Jedným z našich dlhodobých projektov je poskytovanie odborného poradenstva a
komplexnej podpory rodinám s deťmi s hyperaktivitou, poruchami pozornosti a správania. Od
roku 2009 je projekt financovaný Bratislavským samosprávnym krajom, stal sa súčasťou ich
sociálneho programu Centrum pre rodiny v kríze. Na projekte pracovalo počas roka 2016 päť
psychológov/-ičiek a jeden študent liečebnej pedagogiky. Projekt koordinovali Michal Hacaj a
Matej Štepita.
Základné problémy, s ktorými tieto rodiny zápasia sú problémy detí v škole s disciplínou a
učením, zhoršené začleňovanie sa do kolektívu a orientácia v sociálnych vzťahoch, vyššia
impulzivita, nižšie sebaovládanie a emočné výbuchy. V dôsledku toho je narušené
sebavedomie dieťaťa, ale aj rodičov a tiež vzájomné vzťahy v rodine. Tie sú zaťažené
napätím, neustálym riešením problémov a enormnou záťažou z domácej prípravy do školy,
ktorá trvá kvôli poruchám pozornosti často hodiny a všetkým zúčastneným prispieva k
zvýšenému napätiu a nervozite. Hyperaktivita je často aj sprievodným javom iných konfliktov
a napätí v rodine.
Jedinečnosť nášho projektu spočíva v zameraní sa na dlhodobú terapeuticko-podpornú
prácu s celou rodinou. Naším cieľom je dať celej rodine profesionálnu podporu, rozvíjať v
dieťati sociálne zručnosti, zdravé sebavedomie aj kognitívne funkcie a rodičov viesť k čo
najlepšiemu porozumeniu svojmu dieťaťu a jeho potrebám, hľadať s nimi funkčné výchovné
postupy a tiež pracovať na vytváraní rodinného prostredia, ktoré bude viac zdrojom pokoja,
než napätia.
Pracujeme tiež s učiteľmi/-kami a odborníkmi/-čkami, ktorým odovzdávame získané knowhow ohľadom prístupu k hyperaktívnym deťom a ich rodinám. Naším cieľom je podporiť
rodiny a detí pri riešení problémov, ktoré často vedú až k ich "vyhodeniu zo školy" ako aj k
premiestneniu do diagnostických centier a predchádzať psychiatrickej liečbe a užívaniu
liekov s viacerými vedľajšími účinkami.
V roku 2016 sme v rámci tohto projektu realizovali nasledovné aktivity:
ü Individuálne poradenstvo rodičom, venované otázkam výchovy, téme hraníc vo
výchove, nastaveniu vzťahov a atmosféry v rodine, prežívaniu dieťaťa aj rodiča,
zvládaniu situácií spojených so školou a celkovo podpore zdravého vývoja dieťaťa.
ü Individuálna terapeutická práca s deťmi, venovaná budovaniu zdravého
sebaobrazu, emočne-korektívnej skúsenosti a podpore zdravých vzťahov dieťaťa.
ü Individuálna rodinná terapia, venovaná ozdraveniu vzájomných vzťahov a
komunikácie v rodine, hľadaniu optimálneho výchovného prístupu k dieťaťu / deťom a
čo najlepšej súhre oboch rodičov.
ü Terapeutické skupiny pre rodičov s deťmi. Tieto tvoria hlavnú časť nášho
programu. Ich náplňou je skupinová práca s rodičmi, práca s deťmi a práca s celými
rodinami. Pri práci s rodičmi sa venujeme rôznym témam súvisiacich s výchovou ako
sú: nastavenie hraníc, porozumenie prežívaniu a potrebám dieťaťa, zvládanie
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náročných situácií, nastavenie rytmu dňa a iným. Práca s deťmi spočíva v
prirodzených hrových, pohybových a tvorivých aktivitách a je zameraná na rozvoj
sociálnych zručností detí a zážitok akceptácie v skupine. Práca s rodinami je cielená
na vzájomnú interakciu rodič-dieťa, pri ktorej môžu rodičia trénovať nové naučené
rodičovské kompetencie a tiež dostať spätnú väzbu od pracovníkov ohľadom svojho
výchovného prístupu. Skupiny prebiehali v priestoroch MC Hojdana, ktorému
ďakujeme za podporu projektu.
ü Víkendové terapeutické pobyty pre rodiny, ktorých cieľom je prostredníctvom
intenzívnych spoločných zážitkov rodičov a detí posunúť atmosféru v rodine smerom
k väčšiemu optimizmu a tiež bližšie spoznať svoje dieťa, jeho reakcie a potreby v
skupine ľudí. Rodičia oceňujú na skupinovej práci efekt vzájomného zdieľania,
pochopenia a podpory, ktorú získajú od rodín s podobnými problémami. V roku 2016
sme uskutočnili dva pobyty:
o 13. - 15. mája na Zochovej chate s 25 účastníkmi/-čkami z 8 rodín s témou
„Superhrdinovia“ s cieľom podporiť sebavedomie a spoznávanie sveta detí.
o 21. - 23. októbra na Duchonke sa zúčastnilo akcie s témou: Pokojné naladenie
sa a predchádzanie tlaku a stresu 17 členov/-niek z 5 rodín.
ü Vzdelávanie interné aj externé - 18. - 20. novembra sme absolvovali intervízne
vzdelávanie tímu, prijali sme viacero nových členov/-niek a spolu sme sa venovali
témam odbornému pohľadu na diagnózu ADHD, jej prejavy, príčiny a adekvátny
prístup. Tiež aj "case studies" konkrétnych rodín, s ktorými dlhodobejšie pracujeme.
Celoročne sme ponúkali naše konzultácie učiteľom/-kám aj odborníkom/-čkam
pracujúcim s deťmi s ADHD a ADD. 11. októbra bol Matej Štepita prednášať v
Banskej Bystrici na konferencii Úsmev ako dar s témou "Poruchy správania ako
prejav traumy".
V roku 2016 sme uskutočnili 460 osobných stretnutí so 110 členmi/-kami z 55 rodín.
Dvadsať rodín s nami spolupracovalo dlhodobo, ďalším stačilo niekoľko konzultácií.

ĎALŠIE AKTIVITY
SUPERVÍZNE STRETNUTIA
Pracovníci/-čky 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.

VZDELÁVANIE ŠTUDENTOV A DOBROVOĽNÍKOV
Pre študentov/-ky pomáhajúcich profesií (psychológia, liečebná predagogika, sociálna práca,
sociálna a špeciálna pedagogika), ktorí/-é sa zaujímajú o prácu s deťmi a mládežou sme
vytvorili podmienky na vykonanie praxe, exkurzií a písanie ročníkových a diplomových prác
v rámci projektu Mixklub a Mixáčik.

INFORMOVANIE VEREJNOSTI O REALIZOVANÝCH AKTIVITÁCH
Priebežne na: www.dfsr.sk; www.mixklub.sk; www.facebook.com/dfsr.sk;
www.facebook.com/mixklub; pravidelné tlačové správy a príspevky do
Vrakunských novín; Výročná správa o činnosti DF SR.
Príležitostné informovanie o činnosti, aktivitách a projektoch DF SR v rôznych
médiách (rozhlas, televízia, tlač, internet).
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UKONČENÉ PROJEKTY
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 projektu AJ ONI SÚ NAŠE DETI (2009 – 2013), 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, ktorú je možné si stiahnuť na www.dfsr.sk.
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 v rokoch 2006 - 2009 venoval zníženiu detskej
úrazovosti pod názvom ABY DETI NEZOMIERALI.
Celkovo sme 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.
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 1 400 EUR.
SOM TU S TEBOU
Projekt Som tu s tebou bol zameraný na skvalitnenie pobytu dieťaťa v nemocnici a realizoval
sa od r. 2002 do r. 2005.
Celkovo počas štyroch etáp projektu sa zakúpilo zariadenie pre 53 izieb a 21 počítačových
kompletov v celkovej sume 114 308 EUR.
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 média.
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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
255 600 EUR.

OCENENIA
ü Výročná cena Samuela Zocha – ocenenie Bratislavského samosprávneho kraja
získala v roku 2011 Ing. Alena Synková, CSc.. Ocenenie je každoročne udeľované
fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o
spoločenský a ekonomický rozvoj Bratislavského samosprávneho kraja a jeho
reprezentáciu doma i v zahraničí.
ü Dar roka 2008 – Získal v roku 2009 od Slovenskej humanitnej rady, PhDr. Štefan
Matula, PhD., za prejav ľudskosti a pomoci blížnemu preukázaný konkrétnym činom.
ü 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 SK-media 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.
ü Protidrogový čin roka 2005 - DF SR získal ocenenie v kategórii mimoškolské
prevencie za realizáciu projektu nízkoprahové zariadenie pre deti a mládež Mixklub.
ü 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.
ü 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 ZA ROK 2016
SÚVAHA k 31.12.2016
AKTÍVA CELKOM
NEOBEŽNÝ MAJETOK
SPOLU
Dlhodobý hmotný majetok
Pozemky Stavbárska 38
Umelecké diela a zbierky
Stavby – nehnuteľnosť
Stavbárska 38
Dlhodobý finančný majetok
Vklady v obchodnej
spoločnosti
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU
Krátkodobé pohľadávky

Iné pohľadávky – Nadácia pre
deti Slovenska Hodina deťom

Finančný majetok
Pokladnica
Ceniny
Bankové účty
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE
Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období

EUR
153 950

PASÍVA CELKOM

79 005

VLASTNÉ ZDROJE

72 034

Peňažné fondy tvorené podľa
osobitného predpisu – Verejná
zbierka Konta Bariéry*
Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia
Výsledok hospodárenia

278
2 821
68 935
6 971
6 971

CUDZIE ZDROJE
Dlhodobé záväzky
Záväzky zo sociálneho fondu

74 767

Krátkodobé záväzky

1 000

Záväzky z obch.styku

1 000

73 767
670
1 025

Záväzky voči zamestnancom za
december 2016
Zúčtovanie zo sociálnou
poisťovňou a zdravotnými
poisťovňami za december 2016
Daňové záväzky

EUR
153 950
52 095
3 450
65 631
- 16 986
8 471
948
948
7 523
700
3 848
2 465
510

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE

93 384

Výdavky budúcich období
Výnosy budúcich období *

742
92 642

72 072
178

-

Nadácia Markíza
Príspevky na priestory**

15 000
53 473

174
4

-

2% z dane prijaté v r. 2014
Nadácia pre deti Slovenska
Hodina deťom

22 382
1 787

* Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu – Verejná zbierka Konta Bariéry:
Na tomto účte sa od 1.1.2015 podľa § 61a Opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/22612/2014-74
z 3.12.2014, účtujú príspevky prijaté vykonávaním verejnej zbierky, zároveň úroky z vkladov
príspevkov, náklady zbierky a použitie výnosu zbierky, čo sú poskytnuté príspevky z verejnej zbierky.
Týmto novým účtovaním sa zostatok na účte 412-Peňažné fondy a zostatok na bankovom účte
verejnej zbierky rovnajú.
** Výnosy budúcich období:
Na tomto účte sú zaúčtované granty spoločností a príspevky fyzických osôb na kúpu priestorov
Stavbárska 38, ktoré sa budú premietať do výnosov organizácie postupne v priebehu 40 rokov počas
doby odpisovania nehnuteľnosti ( zmena doby odpisovania od 1.1.2015 ). Príspevky na priestory sa
v roku 2016 zvýšili o sumu 85,75 EUR.
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VÝKAZ ZISKOV A STRÁT k 31.12.2016
EUR
147 045

VÝNOSY CELKOM
Úroky
Iné výnosy

8
498

Výnosy z použitia fondu ( VZ KB )
Prijaté príspevky od iných organizácií
Prijaté príspevky od fyzických osôb

6 529
28 342
9 467

Prijaté členské príspevky
Príspevky z podielu zaplatenej dane
Prijaté príspevky z verejných zbierok

1 125
26 399
1 609

Dotácie

73 068

EUR
164 030

NÁKLADY CELKOM
Spotreba materiálu
Spotreba energie

1 547
919

Opravy a udržovanie
Cestovné
Náklady na reprezentáciu

17 550
142
209

Ostatné služby
Mzdové náklady
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie

14 999
63 765
21 600

Zákonné sociálne náklady
Daň z nehnuteľnosti
Ostatné dane a poplatky

2 420
339
211

Pokuty a penále
Iné ostatné náklady
Odpisy dlhodobého hmotného majetku

226
514
2 068

Tvorba fondov ( VZ KB )
Členské iným organizáciám
Poskytnuté príspevky FO

1 609
30
30 060

Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
Daň z príjmov

5 822
1

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

-
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16 986

PREHĹAD HOSPODÁRENIA V ROKU 2016

Názov položky

Čiastkový
rozpis
položky
v EUR

Celková
suma
v EUR

%
vyjadrenie

147 046

100%

26 399

17,95

1 609

1,09

Dary FO na projekt Konto Bariéry
Výnosy z použitia fondu Konto Bariéry –
príspevky z VZ
Trulik Medical Technology na projekt Konto
Bariéry
Kaufland na cinnost DFSR
Dary FO na projekt: Ochráňme MIXklub
a MIXáčik

4 305
6 530

2,93
4,44

1 000

0,68

1 000
456

0,68
0,31

Iné dary fyzických osôb
Ľudia ľudom, n.o.
Prijaté členské príspevky

4 706
660

3,20
0,45

1 125
48 140

0,77
32,74

22 100

15,03

6 101

4,15

20 805

14,15

VÝNOSY v EUR
2% podiel zaplatenej dane
Verejná zbierka Konto Bariéry ( dary organizácií
a fyzických osôb )

Dotácie z verejných zdrojov
na projekt: MIXklub nízkoprahové
centrum pre deti a mládež, MIXáčik
nízkoprahové rodinné centrum
zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
na projekt: Centrum pre rodinu v kríze
zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

33 200

14 940

Dotácie zo štátnych zdrojov
na projekt „Podpora vykonávania
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately“
zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych
.vecí a rodiny SR
na projekt: Ochráňme MIXklub a MIXáčik
zdroj: Ministerstvo vnútra SR - Rada
vlády pre prevenciu kriminality
Príspevky sprostredkované mimovládnymi
organizáciami
na projekt: Mixklub a Mixáčik maľuje
zdroj: Nadácia Pontis
na projekt: Hrou k podpore a rastu v
Mixáčiku
zdroj: Nadácia pre deti Slovenska Hodina deťom
na projekt: Podpora a rast v MIXklube a v
MIXáčiku
zdroj: NOS-OSF prostredníctvom Fondu
pre mimovládne organizácie financovaný
z Finančného mechanizmu EHP 20092014

13 900

8 200

60
3 213

2 828

Príspevky z mimovládnych organizácií
na projekt: Ochráňme MIXklub a MIXáčik
zdroj: Nadácia Markíza
na projekt: Ochráňme MIXklub a MIXáčik
zdroj: Nadácia Slovenskej sporitelne

5059
1 344
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12 000

na projekt Konto Bariéry
zdroj Nadácia ČSOB
na projekt: Rozsvieťme v Mixklube
a v Mixáčiku
zdroj: Nadácia ZSE
na projekt: Mixklub
zdroj: Nadácia TA3
Iné výnosy v rámci hlavnej činnosti
výnosy z grantov na kúpu priestorov
Stavbárska 38 zúčtované v alikvotnej
čiastke do roku
Iné ostatné výnosy ( náhrada škody ,
zruš.pohl.Navigator)
Úroky

Názov položky

1 902
500
2 102

1,43

8

0

1 604
498

Čiastkový
rozpis
položky
v EUR

NÁKLADY v EUR
Osobné náklady na projekty a priamu prácu
s deťmi
mzdy, dohody o vykonaní práce, dohody
o brigádnickej činnosti študentov
zákonné sociálne poistenie – ZP, SP
tvorba sociálneho fondu
zákonné sociálne náklady - stravné
Poskytnuté dary
na projekt “KONTO BARIÉRY” Verejná
zbierka
na projekt “KONTO BARIÉRY” zo st. VZ
na projekt “KONTO BARIÉRY” z darov
FO
Služby na projekty
internet, telefóny, poštovné, softvérové
služby, školenia, cestovné, vstupné,
účtovníctvo, notárske služby
služby spojené s bývaním ( Apfel )
opravy a úpravy priestorov Stavbárska
38
Spotrebované nákupy na projekty
spotreba materiálu
spotreba energií
Iné náklady
dane a poplatky – kolky, RTVS, daň
z nehnuteľnosti, členské Asociácia
pokuty a penále
bankové poplatky
odpis dlhodobého investičného majetku
tvorba fondu Verejnej zbierky
poistné organizácie
Daň z úrokov

Celková
suma
v EUR

%
vyjadrenie

164 030

100 %

87 785

53,52

35 882

21,88

32 900

20,06

2 466

1,50

4 997

3,04

63 765
21 600
294
2 126
5 822
30 060
10 322
5 028
17 550
1 547
919
642
226
252
2 068
1 609
200
1

17
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NAJVÝZNAMNEJŠIE PRÍJMY ORGANIZÁCIE V ROKU 2016
Typ

Rok
2016

Projekt

2 % dane

Činnosť organizácie

Dary fyzických osôb
Terratechnik, s.r.o.
Dary fyzických osôb

Činnosť organizácie
Činnosť organizácie
Ochráňme Mixklub a
Mixáčik
Činnosť organizácie
Konto Bariéry

4 206
500
456
1 000
1 609

1 000
9 099

Konto Bariéry
Konto Bariéry

4 305
1 000

1 588

Konto Bariéry

1 700
48 140

Dary

Kaufland
Prijaté príspevky
z verejných zbierok
Dary fyzických osôb
Trulik Medical Technoloogy,
s.r.o.
Forza
Dotácie
z verejných
zdrojov
Bratislavský samosprávny
kraj
Bratislavský samosprávny
kraj

Percent
o

Rok
2015

Zdroj

37 158
22 382

33 200

Centrum pre rodinu
v kríze

14 940

14 940

Podpora
vykonávania opatrení
sociálnoprávnej
ochrany detí
a sociálnej kurately
Ochráňme Mixklub a
Mixáčik

Príspevky
sprostredkované
z mimovládnych
organizácií
Pentagon inak –
čiast.mzda riaditeľka,
1 pracovník
Podpora a rast
v Mixklube a
Mixáčiku –
čiast.mzda 1
pracovníka
Mixklub a Mixáčik

Príspevky
z mimovládnych
organizácií

Nadácia Markíza
Nadácia ZSE
Nadácia Markíza

Konto Bariéry
Ochráňme Mixklub a
Mixáčik
Ochráňme Mixklub a
Mixáčik
Rozsvieťme
v Mixklube
a v Mixáčiku
Činnosť organizácie

Spolu

19

0

8 200

10 000
4,53%

2 261

9 590

495

4 455

4 000
35 305

Nadácia ČSOB
Nadácia SLSP

14,80%

13 900

6 756

Nadácia pre deti Slovenska
– Fond pre mimovládne
organizácie financovaný z
Finančného mechanizmu
EHP 2009-2014
Nadácia otvorenej
spoločnosti-OSF - Fond pre
mimovládne organizácie
financovaný z Finančného
mechanizmu EHP 20092014
Nadácia pre deti Slovenska
– Hodina deťom

32,22 %

33 200

22 100

Ministerstvo vnútra SRRada vlády pre prevenciu
kriminality

26 399

Mixklub a Mixáčik

Dotácie zo
štátnych zdrojov
Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny

24,87 %

12 000
1 344
5 059
1 902
15 000
149 459

23,58%
11 000

ZOSTATKY NA ÚČTOCH ORGANIZÁCIE K 31.12.2016

Zostatky na účtoch organizácie k 31.12.2016

EUR
17 849,74,-

Bežný účet vo VÚB

1 155,39,-

Účet MPSVaR v ČSOB

44 807,04,-

Bežný účet v ČSOB
Účet MVSR - Rada Vlády v ČSOB

4,11,-

Účet BSK- MIXklub a MIXáčik

9,51,8,19,-

NDS-Nórsky grant-ČSOB

6,99,-

BSK- Centrum pre RvK

3 449,63,-

KONTO BARIÉRY VZ-ČSOB

741,76,-

KONTO BARIÉRY-VÚB

4 039,12,-

KONTO BARIÉRY – ČSOB

Hospodárenie overila Revízna komisia DF SR a schválilo Predsedníctvo DF SR dňa 19. júna
2016.
Účtovná závierka bola overená audítorkou Ing. Andreou Zlochovou a jej výrok je súčasťou
Výročnej správy.
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NÁZOR AUDÍTORKY
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PARTNERI, KTORÍ V ROKU 2016 PODPORILI AKTIVITY DF SR
Ďakujeme hlavným partnerom, ktorí v roku 2016 podporili aktivity DF SR:
Agentúra Be cool
BORGIS, s.r.o.
Bratislavský samosprávny kraj
CPPPaP BA II
ČSOB Nadácia
DONAK spol. s.r.o.
Double Tree by Hilton Bratislava
Emit plus, s.r.o.
Fórum donorov
Full servis, s.r.o.
GlaxoSmithKline Slovakia, s.r.o.
Grain, s.r.o.
Ing. Andrea Zlochová
Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Komunitná nadácia Bratislava
LEAF
ĽUDIA ĽUĎOM, n.o.
Materské centrum Hojdana
Mestská časť Bratislava – Vrakuňa
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo vnútra SR - Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Moderný nábytok
Nadácia Pontis
Nadácia pre deti Slovenska – Hodina deťom
Nadácia Slovenskej sporiteľne
Nadácia Televízie Markíza
Nadácia Tesco
Nadácia TA3
Nadácia ZSE
Slovenské národné divadlo
Slovak Telekom, a.s. & Nadačný fond Telekom
Otto Bock Slovakia, s.r.o.
Prvá stavebná sporiteľňa
Radostná práca o.z.
SITA Slovenská tlačová agentúra, a.s.
TESCO Stores SR, a.s.
Trulík Medical Technology, s.r.o.
Visibility, s.r.o.
WebSupport
Zdravie.sk
Projekt Podpora a rast v Mixklube a Mixáčiku bol podporený sumou 4.997,97 EUR z
Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP
2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation.
Cieľom projektu Podpora a rast v Mixklube a Mixáčiku je posilnenie zraniteľných
skupín.
Ďakujeme všetkým firemným, individuálnym, pravidelným aj občasným darcom,
všetkým, ktorí prispeli 2% z dane a každému, kto akokoľvek podporil činnosť
a fungovanie Detského fondu Slovenskej republiky a jeho projekty.
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