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Milí priatelia, vážení čitatelia,
Detský fond Slovenskej republiky je známy
najmä vďaka svojej dlhoročnej práci s ohrozenými skupinami obyvateľstva, deťmi
a mladými ľuďmi, ktorých hodnoty sú potláčané a nenapĺňané. Vieme, ako dôležitá je
ľudská dôstojnosť a ako veľmi môže byť potláčaná rôznymi bariérami.
Pomáhať ľuďom sa dá nekonečne, záleží na
tom, akú formu pomoci zvolíme a ako im samotným dovolíme participovať. My, v Detskom fonde Slovenskej republiky, pomáhame zdravo a podporujúco, všímame si potreby ľudí a úžasné vnútorné zdroje, ktoré
každý v sebe má. Veríme, že takýmto prístupom má každá zmena šancu stať sa trvalou.
Zoznámte sa s našimi aktivitami, ktorými dlhodobo pomáhame deťom a mladým ľuďom
a budeme tak robiť aj naďalej, bez ohľadu na
nálepky, stereotypy a bariéry v spoločnosti a
v nás samých. Spoznajte bližšie prácu úžasných ľudí, ktorých mám tú česť viesť ako riaditeľka občianskeho združenia.
Buďte aj Vy súčasťou zdravých zmien a podporte naše aktivity finančne alebo svojím záujmom.
V našej práci môžeme pokračovať aj vďaka
Vašej podpore. Ďakujem Vám všetkým za to
že nie ste ľahostajní.
S úctou
Ing. Svetlana Poláková, MBA
Riaditeľka organizácie
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Charta
Detského fondu
Slovenskej republiky
,,Veríme, že svet je lepším a krajším miestom lebo aj my sme v ňom“
V. Satir
Kto sme?
Sme Detský fond Slovenskej republiky, od roku 1990 pôsobíme ako mimovládna organizácia s cieľom ochraňovať práva dieťaťa. Zameriavame sa na hľadanie toho, čo
ľudí spája, nie rozdeľuje. Vyhľadávame, definujeme, oslovujeme jednotlivcov a skupiny ohrozených a vyčleňovaných ľudí. Podporujeme a pomáhame jednotlivcom
a skupinám pri začleňovaní, integrácií a prekonávaní bariér. Spolupracujeme s odbornou verejnosťou. Informujeme, zapájame a vytvárame priestor pre ľudí, ktorí chcú znižovať existenciu bariér v našej spoločnosti.
Prečo sme?
Sme tu preto, že v spoločnosti existujú bariéry a rozdiely.
Existujú ľudia, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých.
Existujú ľudia, ktorí chcú pomáhať a podporovať druhých.

Hodnoty, ktoré zastávame
Zodpovednosť za seba a voči druhým.
Rovnocennosť, každý má rovnakú cenu.
Solidarita a spolupatričnosť.
Naše ciele
•
•
•

•
•

Pomáhať ohrozeným skupinám.
Spolupracovať s odbornou verejnosťou, prispievať k zlepšovaniu kvality jej práce
s deťmi.
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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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.
Nadácia SOCIA – DF SR je členom nadácie na podporu sociálnych zmien. Raz ročne
diskutujeme o súčasnej situácii znevýhodnených ľudí na Slovensku.

Orgány DF SR
SNEM DF SR
16.09.2019
členovia : členská základňa DF SR
PREDSEDNÍCTVO
predseda :

Feketeová Nadežda

podpredseda :
členovia :

Arnold René
Adam Peter (od 16.9.2019)
Antalová Henrieta
Arnold René
Bebjaková Martina (od 16.9.2019)
Feketeová Nadežda
Kleinová Nina (od 16.9.2019)
Koreňová Katarína (do 16.9.2019)
Poláková Svetlana
Slovák Michal (od 16.9.2019)
Synková Alena (do 16.9.2019)
Ružičková Radka (od 16.9.2019)
Vojtech František

REVÍZNA KOMISIA
predsedníčka :
Žudelová Lívia
členovia :
Šuková Viktória (od 16.9.2019)
Žudelová Lívia
Yvetta Valachovičová (od 16.9.2019)
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SPRÁVNA RADA KONTA BARIÉRY
predsedníčka:
Synková Alena
členovia :
Čamajová Iveta
Haršányi Andrej
Koreň Ján
Mihalovič Martin
Poláková Svetlana
Sýkora Zoltán
ZAMESTNANCI DF SR
riaditeľka :
Poláková Svetlana
ekonómka :
Nasáliová Mária
Tóthová Csilla (od 09.09.2019)
odborný garant:

Valachovičová Denisa (do 31.12.2019)

interní pracovníci nízkoprahového projektu Mixklub:
Pretzová Simona
Štellár Lukáš
Jenesová Janka
Tašková Diana
Kjurčijská Klaudia
Maronová Viktória (Materská dovolenka)
Pitková Ivana (Materská dovolenka)
externí pracovníci nízkoprahového projektu Mixklub:
Sujová Zuzana (od 10.01.2019)
Cienka Ivana (do 11.09.2019)
Kršáková Zuzana (do 31.1.2019)
Kontšeková Lucia (do 30.09.2018)
René Skácal (do 30.06.2019)
externí pracovníci pre skupinovú a individuálnu supervíziu:
Peter Adam (do 30.06.2019)
Maňásová Dana (od 09.09.2019)
koordinátori projektu Zdravé vzťahy:
Valachovičová Denisa (od 31.12.2019)
pracovníci v projekte Zdravé vzťahy:
Blaho Radoslav
Diana Tašková
Maroš Mušinka (od 14.01.2019)
Lamačka Samuel (do 31.07.2019)
Janoško Pavol (do 28.02.2019)
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Predstavujeme TÍM DF SR
Ing. Svetlana Poláková MBA je dlhoročnou členkou DF SR. Od februára 2017 pôsobí
ako riaditeľka DF SR. Pred nástupom do pozície pôsobila ako vrcholový manažér v dynamickom prostredí medzinárodných firiem, kde nazbierala bohaté skúsenosti pri riadení firiem v rôznych oblastiach. Už 22 rokov sa venuje učeniu Virginie Satirovej, ktoré
aplikuje aj vo svojej praxi profesionálnej koučky a konzultantky. V DF SR okrem vedenia a riadenia organizácie, spravuje projekt Konto Bariéry, venuje sa priamej práci
v projekte Zdravé vzťahy a trávi čas s deťmi v Mixklube v bratislavskom Pentagone.
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 pôsobí ako štatutárna zástupkyňa organizácie a podieľa sa na chode
samotnej organizácie.
Mgr. Denisa Valachovičová vyštudovala sociálnu prácu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je frekventantkou 4 ročného psychoterapeutického
výcviku podľa modelu Virginie Satirovej. V organizácii DF SR pôsobila ako kontaktná
pracovníčka s deťmi v projekte Mixklub, ako koordinátorka projektu Zdravé vzťahy
a neskôr obsadila pozíciu odbornej garantky pre sociálne projekty. Svoje pôsobenie
v DF SR, od júna 2014, ukončila ku koncu roka 2019.
Mgr. Simona Pretzová v DF SR pracovala od roku 2013 ako externá pracovníčka
v priamej práci s deťmi, mladými a rodinami v projekte Mixklub. Od apríla 2017 pôsobí
ako interný zamestnanec. Je absolventkou liečebnej pedagogiky a sociálnej práce na
Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti sa okrem administratívy v DF SR, venuje priamej práci s deťmi, mladými ľuďmi a rodinami v projekte Mixklub a zodpovedá za Poradňu a Herničku.
Bc. Klaudia Kjurčijská v DF SR pracuje od roku 2017 ako interná kontaktná pracovníčka. Je absolventkou prvého stupňa sociálnej práce na Univerzite Komenského
v Bratislave. V DF SR sa venuje administratíve Konta Bariéry a pracuje v priamej práci
s deťmi, mladými ľuďmi a rodinami v projekte Mixklub.
Mgr. Lukáš Štellár v DF SR pracuje od novembra 2017. Je absolventom sociálnych
služieb a poradenstva na Fakulte sociálnych vied Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V Mixklube sa okrem administratívy samotného projektu a priamej práce venuje
koordinácii prevencie a zároveň pracuje v individuálnom poradenstve s dospelými
a príbuznými detí z komunity v Pentagone.

10

Mgr. Jana Jenesová v DF SR pracuje od septembra 2018. Vyštudovala psychológiu
v Trnave. V DF SR pracuje na projekte Mixklub, má na starosti individuálne doučovanie a predškolskú prípravu pre najmenších. Okrem priamej práce sa venuje administratíve v organizácii.
Mgr. Diana Tašková v DF SR pracuje od decembra 2018. Je absolventkou psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave. Venuje sa priamej práci s deťmi, mladými
ľuďmi a dospelými v projekte v Mixklub a v projekte Zdravé vzťahy.
Mgr. Samuel Lamačka v DF SR pracoval od roku 2005. Je absolventom sociálnej
práce na Univerzite Komenského v Bratislave. Dlhú dobu pôsobil v projekte Mixklub,
okrem koordinácie a administratívy sa venoval priamej práci v klube a v individuálnom
poradenstve. V roku 2018 začal pracovať na projekte Zdravé vzťahy, venoval sa priamej práci s deťmi a rodinami formou poradenstva a podpory. Svoje pôsobenie v DF
SR ukončil v júli 2019.
Mgr. Radoslav Blaho v DF SR pracuje od roku 2005. Je absolventom odboru psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave. Dlhú dobu pracoval na projekte Mixklub a v roku 2016 prešiel do projektu Zdravé vzťahy, kde sa intenzívne venuje priamej práci s deťmi a rodinami formou poradenstva a podpory. Je asistentom v Inštitúte
Virginie Satirovej v SR.
Mgr. Maroš Mušinka nastúpil do organizácie DF SR začiatkom roku 2019 ako psychológ. Svoje pôsobenie začal v projekte Mixklub, v priamej práci s deťmi, mladými
a rodinami. Neskôr sa pridal do Poradne, kde sa počas roka venoval krízovej intervencii a poradenstvu pre dospelých v náročných životných situáciách. Pôsobí na projekte
Zdravé vzťahy, kde ďalej rozvíja poradenskú činnosť pre rodiny s deťmi s ADHD
a inými poruchami správania.
V rámci projektu Zdravé vzťahy pracujú/pracovali ako externí pracovníci: Pavol Janoško, Barbora Šuhajdová.
V rámci projektu Mixklub – nízkoprahové centrum pre deti, mladých ľudí a rodiny
pracujú/pracovali ako externí pracovníci : René Skácal, Ivana Cienka, Zuzana Kršáková, Zuzana Sujová.
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Projekty DF SR
Pomoc deťom so zdravotným znevýhodnením
KONTO BARIÉRY
,,Pohyb je prirodzenou túžbou každého z nás,,

Konto Bariéry je výnimočným projektom Detského fondu, už viac ako 26 rokov
stabilne existuje a plní potreby rodín a jednotlivcov so zdravotným znevýhodnením.
Finančnou pomocou na kompenzačnú pomôcku zo strany Konta Bariéry si mnohokrát
rodinka či mladý človek uľahčia aspoň z časti náročnú úlohu prekonávania rôznych
bariér v živote aj v spoločnosti. My, v Konte Bariéry veríme, že aj malým skutkom dokážeme meniť životy k lepšiemu a s pomocou ľudí z vonku, darcov či sponzorských
firiem adresujeme všetky finančné príspevky do posledného centu, tam kde ich najviac
potrebujú, samotným rodinám, konkrétnym deťom. Za obdobie svojej existencie pomohlo Konto Bariéry už viac ako 1000 žiadateľom prerozdelením sumy viac ako
750 000 EUR na nákup rôznych pomôcok, ako napríklad elektrických vozíkov, doplnkov pre uľahčenie života so zmyslovým znevýhodnením a pod.
Kritériá pre poskytnutie príspevku, ako aj prehľad príspevkov z Konta Bariéry sú
zverejnené na www.dfsr.sk.
➢
➢
➢
➢
➢
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Konto Bariéry za viac ako 26 rokov pomohlo stovkám detí z celého Slovenska
Konto Bariéry doteraz na pomôcky rozdelilo viac ako 750-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 pravidelne zasadá a rozhoduje o každej
jednej žiadosti o príspevok na kompenzačné pomôcky

V roku 2019 sme vďaka Kontu Bariéry pomohli 30 deťom so zdravotným
znevýhodnením. Na rôzne zdravotné kompenzačné pomôcky sme prispeli sumou 23 406,61 EUR (zoznam príspevkov je zverejnený na www.dfsr.sk).

VEREJNÁ ZBIERKA
Projekt Konto Bariéry prijíma finančné príspevky vďaka povoleniu Ministerstva
vnútra, formou verejnej zbierky. Aktuálne informácie o vyhlásenej verejnej zbierke uvádzame nižšie:
Verejná zbierka pod názvom KONTO BARIÉRY 2018 povolená Ministerstvom
vnútra SR registrovaná pod číslom 000-2018-027672 od 1.10.2018 do 30.09.2019.
Verejná zbierka pod názvom KONTO BARIÉRY 2019 povolená Ministerstvom vnútra SR
registrovaná pod číslom 000-2019-031880 od 01.10.2019 do 30.09.2020.

ČSOB MARATHON 2019
Spolupráca medzi Kontom Bariéry a ČSOB Nadáciou trvá už 6 rokov. Vďaka
podpore ČSOB Nadácii sme spoločne prerozdelili do posledného centu 73 417,11 eur
pre spolu 77 žiadateľov a zabezpečili sme pre nich spolu 83 pomôcok.
V roku 2014 spojila POMOC HÝBAŤ SA, KONTO BARIÉRY A ČSOB BRATISLAVA MARATHON. Generálny partner ČSOB spolu s organizátorom podujatia BE
COOL sa rozhodli finančne pomôcť a zvýšiť možnosti KONTA BARIÉRY. Zo vzájomnej spolupráce vznikla nádherná každoročná udalosť, ktorú samotní klienti z Konta Bariéry, konkrétne rodiny, začali vnímať ako priestor pre stretnutie sa s inými rodinami
s podobným osudom a zároveň možnosť ukázať, že napriek ťažkému hendikepu prekračujú bariéry každodenného života a čelia prekážkam so silou a odhodlaním. Nadácia ČSOB venovala na Konto Bariéry každý rok finančný dar a agentúra BE COOL
vydražila niektoré štafetové behy a na Kontu Bariéry tak venovala ďalšiu finančnú podporu.
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V roku 2019 Konto Bariéry zorganizovalo nadštandardné aktivity počas dní príprav
a v priebehu Marathonu. Pracovníci priamo
na mieste ponúkali rôzne aktivity, šírili osvetu
a dobré meno spoločnostiam, ktoré v spolupráci podporujú a pomáhajú tam, kde je to
skutočne potrebné. Mali sme vytvorené
vlastné zázemie priamo pred Euroveou, čo
pritiahlo aj ľudí so zdravotným znevýhodnením mimo Konta Bariéry. Podporiť nás prišli
študenti zo špeciálnej školy pre zdravotne
znevýhodnené deti na Mokrohájskej. Do
stánku prijala pozvanie aj firma Otto Bock,
špecialista na kompenzačné pomôcky, ktorí
poskytovali drobný servis na vozíkoch a konzultáciu. Maličkých návštevníkov k nám lákala
možnosť si niečo vymaľovať, prípadne vyskúšať fungovanie invalidného vozíka alebo chodítka. V stánku mali záujemci možnosť získať
informácie mimo iného o projekte Konto Bariéry a tak odporučiť podporu a pomoc pre
ďalších ľudí z danej ohrozenej skupiny obyvateľstva. Najdôležitejším úspešne naplneným
cieľom bolo stretnutie ľudí v príjemnej a priateľskej atmosfére a spoločne odbehnutý maratón.
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Podpora vo vylúčenej komunite ,,Pentagonu“
DF SR realizuje projekty zamerané na prevenciu a poradenstvo pre znevýhodnené
skupiny od r. 1992 v mestskom gete, tzv. Pentagone. Projekt Mixklub vznikol v roku
2004, je akreditovaný podľa MPSVaR v zmysle zákona 305/2005 Z.z. na vykonávanie
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately od roku 2008.

MIXKLUB
Nízkoprahové centrum pre deti a mládež

,,S prijatím a podporou vytvárame bezpečný priestor pre rast.“
Nízkoprahovosť znamená umožnenie maximálnej dostupnosti služieb – bez registrácie a bez poplatkov. V praxi to znamená, že dieťa môže prísť priamo z ulice a tráviť
svoj voľný čas v nízkoprahovom centre aj so svojimi známymi alebo rodinnými príslušníkmi. Môže si vybrať z ponúkaných aktivít, môže aktivity aj navrhnúť. Taktiež môže požiadať o radu a pomoc pri riešení svojich problémov.
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Jedným z troch hlavných projektov Detského fondu Slovenskej republiky je projekt
Mixklub. V rámci neho organizujeme nízkoprahové služby vo vlastných priestoroch
priamo v tzv. Pentagone, na Stavbárskej 38 v bratislavskej Vrakuni. Zameriavame sa
prioritne na prácu s deťmi, mladými ľuďmi a dospelými, ktorí sa nachádzajú v zložitej
životnej situácii, vylúčení na okraji spoločnosti. Pod týmto rozumieme najmä finančné
problémy, problémy vo výchove, zložitá bytová otázka a celkovo málo podnetné prostredie, v ktorom títo ľudia žijú. Priama práca je založená na troch hlavných pilieroch:
prevencia, poradenstvo a podpora.
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SLUŽBY V MIXKLUBE
Otvorený klub
S prijatím a podporou sme celoročne vytvárali bezpečný priestor pre rast počas bežného otvorenia Mixklubu. V rámci neho sme poskytovali poradenstvo, prevenciu, rozhovory a voľnočasové aktivity zamerané na šport, tvorivosť a zábavu. Tieto aktivity
sme poskytovali pravidelne v poobedňajších hodinách v utorok, stredu a vo štvrtok.
V roku 2019 sme pracovali s 276 jednotlivcami a priemerne počas otvorení klubu navštívilo nízkoprahové zariadenie 25 klientov.
Doučovanie, príprava do školy a predškôlka
Každé dieťa má právo na vzdelanie, chodiť do školy a povinnosť učiť sa. Deti, ktoré
k nám prichádzajú z málo podnetného prostredia, rovnako ako iné deti túžia po vedomostiach a majú mnoho otázok. Výchovnovzdelávacie aktivity sme vykonávali v priebehu roku 2019 mimo bežného otvorenia
klubu. Deti si pripravovali domáce úlohy, písali
projekty alebo trénovaním svojich zručností
zlepšovali písanie, čítanie a počítanie. V roku
2019 sme doučovali spolu 9 detí v počte 21
hodín.
Pred vstupom do základnej školy dieťa
navštevuje materskú školu. V „Pentagone“ sú
deti, ktoré nemajú takúto možnosť a trávia
svoj voľný čas na ulici, kde sa učia tomu, čo
ich obklopuje. Pre najmenšie deti máme v Mixklube otvorenú Predškôlku. Je to tvorivé
miesto pre hru a učenie sa. Deti si trénujú základné zručnosti potrebné pre nástup do
školy, pretože až tá je prvým vzdelávacím zariadením, s ktorým sa v živote stretnú. V roku
2019 absolvovala predškolskú prípravu skupina 6 detí, z ktorých polovica v septembri nastúpila do školských lavíc. Držíme palce.
Individuálne poradenstvo
Počas celého roku 2019 bolo poskytované individuálne poradenstvo mladým ľuďom
a dospelým príbuzným detí z Mixklubu. Taktiež sme začali pracovať s ľuďmi z okolia
Pentagonu, ktorí navštívili Poradňu na základe odporúčania prostredníctvom spolupráce s ÚPSVaR a oddelením Sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately. Najčastejšie témy, ktoré klienti riešili boli otázka bývania, finančnej situácie a oddlženie
prostredníctvom osobného bankrotu, exekúcie, rodičovské zručnosti, žiadosti na súd
týkajúce sa starostlivosti o maloleté deti, hľadanie práce a brigády. Vyskytli sa aj témy
ako násilie v domácnosti a umiestnenie detí do ústavnej starostlivosti. Okrem poradenských služieb sme sprevádzali klientov do rôznych inštitúcií. Počas roka sme
v rámci Poradne spolupracovali aj s ÚPSVaR-om, súkromnou právnickou firmou poskytujúcou pro bono služby a Centrami pre deti, bývalými DeD (Detské domovy). V priebehu roka sme realizovali 173 poradenských rozhovorov so 96 klientom.
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Prevencia v Mixklube
V rámci prevenčných dní, ktoré sa uskutočnili každý mesiac, deti a mladí ľudia vykonávali rôzne prevenčné aktivity na stanovištiach, ktoré boli špecificky vytvorené na
zvolenú prevenčnú tému. Na základe potrieb našich klientov sme v roku 2019 vybrali
nasledovné prevenčné témy: sexualita, drogy a závislosť, láska, predsudky a rasizmus, šikanovanie a násilie, šport a voľný čas, starostlivosť o telo, cigarety a fajčenie.
V priemere sa prevenčných dní zúčastnilo 14 detí a mladých ľudí.
Počas roku 2019 sme realizovali prevenčné skupiny, ktoré boli určené pre klientov
od 11 do 18 rokov. Mladí ľudia sa zúčastňovali riadených aktivít a viedli diskusie s pracovníkmi o partnerstve, vzťahoch, kamarátstve, školskej dochádzke, brigádach
a iných témach, ktoré prinášali na stretnutia. V roku 2019 sme uskutočnili 6 prevenčných skupín s 16 mladými dospelými.
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AKTIVITY V RÁMCI KOMUNITY
Deň detí
Každoročne v priestoroch Mixklubu a priľahlom parku na Stavbárskej ulici 38 organizujeme Mixácky deň detí. Spolu s
dobrovoľníkmi a deťmi sme aj v roku
2019 pripravili jednotlivé stanovištia, na
ktorých si deti preverili svoje zručnosti
v športe, hrách, tvorivosti. Popri súťažení
a zábave si deti a mladí ľudia zarábali Mixklubácke peniaze, za ktoré si nakúpili
športové potreby, drogériu, školské pomôcky a iné v našom Mixklubáckom bufete. Pre tohto ročný Deň detí sme priniesli do komunity novinku a to varenie
guľášu priamo v parku pred vstupom do
Mixklubu. Vrcholom tohto úžasného dňa
bolo posedenie pri dobrom guľáši a skvelej torte, ktorú nám upiekli v spriaznenom
hoteli.
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Mikuláš v Mixklube
Pre najmenších bolo pripravené stretnutie s Mikulášom. Deti si s ním užili stretnutie v individuálnom kontakte, kedy mu
mohli zveriť svoje túžby a pochváliť sa, čo
sa im počas roku podarilo. Na záver od
neho dostali ocenenie a sladkosť.
Vianočný večierok
S príchodom sviatkov sme usporiadali
večierok, kedy sme sa stretli spoločne pri
vianočnom stromčeku. Spoločne sme si
rozdali darčeky, pochutili si na občerstvení a užili
si spoločný predvianočný čas. Na záver
tohto dňa sa uskutočnila aj tombola, kde
boli hlavné ceny bicykel, skateboard
a spoločenské hry.

AKTIVITY MIMO KOMUNITY
Mixácky denný tábor
Prvý júlový týždeň v roku 2019 sme
spoločne s deťmi zažívali dobrodružstvá na rôznych miestach mimo ich
prirodzeného prostredia. Opekali sme
si na Partizánskej lúke, počas horúcich dní sme sa schladili na kúpalisku
v Dunajskej Strede, spoznávali sme
prírodné javy v múzeu a videli sme
zvieratá na farme v Rovinke. Každoročne počas letného táboru spolu cestujeme vlakom, električkou či inou dopravou. Všetko sú to zážitky, pri ktorých deti spoznávajú veľa nových situácií, nových ľudí a prekonaním strachu si začnú veriť a uvedomia si koľko
vecí dokážu.
Kreatívne aktivity v Lab.cafe
Počas roka navštívili deti spoločne s nami dielňu v Lab.cafe. Tu trénovali tvorivosť
a zručnosti pri ručnej výrobe svietiacich lietadielok a iných zaujímavých predmetov.
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Víkendová chata
V auguste 2019 sme spoločne s deťmi zažili dobrodružný víkendový pobyt na chate v
Lozorne. Téma chaty bola „Dobrodruhovia
v nás“. V tomto duchu sa niesli aj aktivity,
ktoré sme robili. Zorganizovali sme si opekačku, prekonávali sami seba počas túry
v chladnom počasí, vydali sme sa na nočnú
výpravu do tmavého lesa a ráno sme sa zahrali na hubárov. Počas víkendu sme zažili
spoločne mnoho dobrodružstiev. Sme presvedčení, že každý v sebe našiel dobrodruha, ktorý mu bude pripomínať jeho
vlastnú odvahu a dodá mu silu čeliť strachu
či nebezpečenstvu v bežnom svete okolo
nás.

Spájame sa a rastieme ďalej
Týmto projektom sme nadviazali na úspešný projekt „Spájame sa a rastieme“. Cieľom
bolo opätovné prepojenie a spoznávanie sa navzájom dvoch na prvý pohľad rozdielnych komunít detí a mladých ľudí. Ku Klubu CPPPaP z Ružinova sa pridali mladí ľudia
navštevujúci nízkoprahové zariadenie Kaspian v Petržalke. Deti sa navzájom spoznávali, navštevovali a pri tom si zahrali rôzne hry a pochutili si na občerstvení. Spoločne
sme navštívili obľúbenú Jump Arénu, odohrali sme tri priateľské turnaje v športových
a vedomostných disciplínach. Pri týchto aktivitách sme viedli deti k rešpektovaniu druhých, dodržiavaniu fair play a vzájomnému spoznávaniu sa. Tieto aktivity sme mohli
realizovať vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska z verejnej zbierky Hodina deťom.
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Podpora výchovy v rodinách
ZDRAVÉ VZŤAHY
,, Významným zdrojom podpory pre dieťa je rodina a práve v nej sa môžu odohrať
pozitívne a účinné zmeny.´´
Zdravé vzťahy v rodine je projekt, ktorý podporuje rodičov a ich deti s ADHD
a inými poruchami správania, ktorí sa ocitli v emocionálnej kríze a vyhľadali pomoc pri
výchove. V rámci projektu rodinám poskytujeme komplexné poradenské služby.
Rodinu vnímame vždy ako celok a na problémy dieťaťa nazeráme ako na prejav
,,fungovania,, celej rodiny. Rodina s dieťaťom s ADHD a inými poruchami správania
spravidla žije vo veľkom strese, a preto potrebuje podporu pre všetkých členov, najmä
však rodičov. Snažíme sa zapojiť do našich aktivít, čo najširší okruh rodiny a poskytnúť
jednotlivým členom všestrannú podporu, ktorá ich posilní. Pomáhame im hľadať
vlastné zdroje a spôsoby na zvládanie náročných situácií. Zameriavame sa na
podporu rastu sebaúcty a sebavedomia, podporu zmeny k zdravému zvládaniu
náročných situácií, rozvoj sociálnych a rodičovských zručností, porozumenie potrebám
dieťaťa, podporu jeho zdravého duševného vývinu a nácvik vzájomnej komunikácie.
Pracujeme individuálnou a skupinovou formou, zameriavame sa na podporu
vzťahov a komunikácie v rodine formou zážitkových aktivít. Podporujeme školy pri
integrácií rôznorodých detí v triedach. Organizujeme aj víkendové pobyty a zážitkové
semináre pre odbornú a širokú verejnosť. Svojimi aktivitami prispievame k zlepšeniu
vzťahov v rodinách.
V rámci projektu sme realizovali v roku 2019 niekoľko zmien. Prenajali sme si
nové priestory od MÚ Nové Mesto na Hálkovej ulici č.11 v Bratislave, a postúpili sme
do fázy schválenie prevádzky podľa všetkých potrebných náležitostí. Zároveň sme súbežne presunuli aktivity aj do prostredia školy, ktorú navštevujú deti so špeciálnymi
potrebami a poskytovali sme poradenstvo ako učiteľom, tak rodičom a samotným deťom. Zúčastňovali sme sa vyučovacích hodín a viedli poradenské stretnutia pre odborníkov a rodičov, viedli sme deti v kolektíve k nadviazaniu priateľských vzťahov a pracovali sme aj s témou šikany ako medzi deťmi, tak aj zo strany detí voči učiteľom.
V roku 2019 sme pracovali spolu so 107 dospelými a 67 deťmi.
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Poskytované aktivity:
Individuálne poradenstvo rodičom bolo venované hlavne výchovným otázkam a
hľadaniu možností vytvorenia priaznivej atmosféry v rodine, ktorá podporí psychický
vývin dieťaťa. V individuálnom poradenstve sme sa
zameriavali na lepšie
porozumenie potrebám dieťaťa a vlastným potrebám rodiča.
Individuálna práca s deťmi bola zameraná na podporu ich sebavedomia a naberaniu
nových zručností v oblasti komunikácie a vzťahov. Individuálnu prácu s deťmi sme
realizovali primeranou formou veku dieťaťa (hra, výtvarné techniky, rozhovor atď.)
Individuálna práca bola využívaná hlavne v prípade akútnych problémov dieťaťa
a viedla k jeho stabilizácii.
Rodičovsko-detské skupiny
V roku 2019 sme pre rodičov realizovali otvorené skupiny, venovali sme sa témam
výchovy, nácviku špecifických rodičovských zručností, osobnostnému rastu
rodičov, vzájomnej podpore a výmene skúseností. V rámci detských skupín sme
podporovali rozvoj sociálnych zručností, schopnosti sústrediť sa na činnosť
a budovanie sebaúcty u detí. Pri spoločnom programe sa rodičia a deti zúčastňovali
pripravených aktivít zameraných na spoločné prežívanie a posilnenie zdravého vzťahu
rodič-dieťa.
Spolupráca so školami bola zameraná na podporu odborných a pedagogických
pracovníkov. Pracovali sme v základnej škole, ktorá nás požiadala o podporu
integrácie žiakov v konkrétnej triede. Triedu navštevovalo viacero detí s poruchami
správania. Žiaci sa na našich spoločných hodinách učili a osvojovali si nové zdravšie
spôsoby zvládania stresu, nadväzovali priateľské vzťahy a zlepšovali si komunikáciu.
Učiteľom sme poskytli poradenstvo k nadobudnutiu nových zručností pri práci so
zmiešanou triedou detí formou tieňovania priamo na ich vyučovacích hodinách
a formou individuálnych konzultácií.
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Supervízia a vzdelávanie
Supervízne stretnutia
,,Supervízia je neoddeliteľnou súčasťou priamej práce s klientmi v DF SR.“
K rozvoju pracovných zručností a seba rozvoja sme zrealizovali 9 stretnutí skupinovou formou supervízie a 9 stretnutí individuálnou formou. V roku 2019 sme pracovali najmä na témach: práca s hranicami u klienta, ako pracovať s agresívnym klientom, práca v tíme, zdravé riešenie konfliktov, hľadali sme nové riešenia na rozvíjanie
schopností pracovať systematickejšie smerom k pracovnému tímu ale aj smerom ku
klientovi.
V roku 2019 máme ako tím DF SR absolvovaných 27 hodín skupinovej supervízie v tíme a osobitne 27 hodín individuálnej supervízie.

Prax
Aj v tomto roku sme sa o naše skúsenosti podelili s budúcimi odborníkmi v pomáhajúcich profesiách. Uvedomujeme si našu zodpovednosť k študentom a tak im
pravidelne otvárame dvere do nášho zákulisia. Prepájanie teórie s praxou sme umožnili viacerým študentom z Univerzity Komenského v Bratislave, prostredníctvom poskytnutej praxe, podpore pri výskumných častiach diplomových prácach, semestrálnych prácach alebo exkurzií k našim aktivitám.

Vzdelávanie v tíme
Vďaka spolupráci s ÚPSVaR sme mohli poslať zamestnancov Detského fondu
SR na blok vzdelávaní, zameraných na rôzne témy ako napríklad práca s problémovou
rodinou, šikana a agresívne správanie, formy práce a pomoci obetiam domáceho násilia či iné. Spolu absolvovalo súbor blokov sedem zamestnancov.

Konferencie
V roku 2019 sme vďaka predošlej spolupráci so Slovenským inštitútom mládeže
Iuventa, hostili medzinárodnú konferenciu s témou Radikalizácie spoločnosti priamo
v našich priestoroch na Stavbárskej. Mnoho zahraničných odborníkov si vybralo exkurziu práve ku nám do Mixklubu, strávili sme spoločné doobedie výmenou cenných
informácií a skúseností.

Informovanie verejnosti o realizovaných aktivitách
Verejnosť má možnosť dozvedieť sa viac o aktivitách DF SR na: www.dfsr.sk,
www.facebook.com/dfsr.sk, prostredníctvom tlačových správ a príspevkov do Vrakuňských novín a z Výročnej správy o činnosti DF SR.
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Dobrovoľníctvo a prax v DF
SR
DOBROVOĽNÍCKA ČINNOSŤ
V roku 2019 naše aktivity podporilo viacero skvelých ľudí. Vážime si energiu
a čas, ktorý nám venovali, lebo veria tomu čo robíme. Za neopísateľnú radosť detí
a mladých ľudí pri užívaní si Mixáckeho dňa detí ďakujeme:
Juliána Mikolášková, Anna Bebková, Filip Jenes, Silvia Pukanová, Julka Csontosová,
Miroslav Jurkech, Valéria Tašková, Daniela Grančáková, Dominika Grančáková, Michaela Davidovičová, Linda Davidovičová
Za vydezinfikované hračky v Mixklube a vymaľovanie terasy počas akcie Naše
mesto ďakujeme: firemným dobrovoľníkom z Johnson Controls International.
Za zhmotnenie našich predstáv do konkrétnej štruktúry webu ďakujeme Petrovi
Polákovi.
Za technickú a web podporu ďakujeme firme Board.sk. Dostávame od nich cenné
rady a pomoc v IT oblasti.
V našich nových začiatkoch budovania moderného marketingu za uznanie, podporu a spoluprácu firme PR CLINIC.
ŠTUDENTSKÁ PRAX
Vďaka spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave sme mohli v DF SR
ponúknuť priestor pre prax študentom z katedry sociálnej práce a z katedry liečebnej
pedagogiky na Univerzite Komenského v Bratislave. Pod odborným vedením absolvovali niekoľko hodín praxe v priamej práci, zúčastnili sa intervíznych stretnutí v tíme a
tiež niekoľkých supervízii.
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Ukončené projekty
DF SR má za sebou počas svojej histórie niekoľko výnimočných projektov.
Každý z nich bol zameraný na podporu a pomoc ohrozeným skupinám detí a mladých
ľudí. Z vďaky a úcty voči ľuďom, ktorí odovzdali svoj čas a energiu dobrým veciam,
uvádzame zoznam tých najúspešnejších.

SPÁJAME SA A RASTIEME Integrácia detí z rôzneho prostredia
AJ ONI SÚ NAŠE DETI Krízová intervencia s rodičmi umierajúcich detí
ABY DETI NEZOMIERALI Prevencia a zníženie detskej úrazovosti
FOND PRE CHUDOBNÉ DETI Podpora vzdelávania detí zo soc. slabých rodín
SOM TU S TEBOU Skvalitnenie pobytu dieťaťa v nemocnici
KAMPAŇ „BIŤ ĽUDÍ JE ZLÉ ... DETI SÚ TIEŽ ĽUDIA!“ Beztrestnosť fyzických trestov na deťoch

OSTROVY ŽIVOTA Získanie a zakúpenie tzv. Ostrovov života do nemocníc
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Účasť DF SR v projektoch
Vďaka podpore inštitúcií, firiem a rôznych úradov sme v roku 2018 mohli vykonávať prospešné aktivity v našich projektoch. Podarilo sa nám okrem iného zveľadiť
priestory, ponúknuť klientom zaujímavé činnosti a mnoho iného. Nižšie uvádzame
krátky prehľad finančnej podpory a jej využitia za uplynulý rok.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (16
300 €) finančne podporilo streetwork. Aj vďaka tejto
podpore sme mohli vykonávať terénnu prácu mimo
našich vlastných priestorov.
Bratislavský samosprávny kraj (45 760 € a 22 100
€) pre projekt Mixklub a projekt Zdravé vzťahy poskytli
dotácie pre : ,,Podpora na vykonávanie opatrení sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately.“
Mestská časť Vrakuňa (2500 €) poskytli podporu spojenú s bývaním a užívaním vlastných priestorov. Podporili voľnočasové aktivity detí a mládeže v Mixklube.

Hodina deťom podporila DF SR v projekte ,Spájame
a rastieme ďalej, ako pokračovanie predošlej aktivity
,Spájame sa a rastieme, zamerané na prevenciu
a znižovanie diskriminácie medzi deťmi a mladými
ľuďmi z rôznych lokalít Bratislavy.
EPH (3000 €) poskytli podporu spojenú s obnovou
a rekonštrukciou sociálnych zariadení v priestoroch
na Stavbárskej ulici pre klientov z projektu Mixklub.
Nadácia pre deti Slovenska podporila DF SR cez
grantový program ,Športujem rád a bezpečne,.
Vďaka dotácii sme vybudovali lezeckú stenu a zakúpili nový stolný futbal do našich priestoroch na
Stavbárskej ulici.
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sa

PR CLINIC podporili DF SR dobročinnou formou odovzdania
ich vzácneho času a odporúčaní k prezentačným aktivitám organizácie. Nadviazali sme fantastickú spoluprácu a tešíme sa
na ďalšie pokračovanie.
Nadácia Pontis svojím projektom ,Naše mesto, aj v roku 2019
podporila DF SR a vďaka dobrovoľníkom a finančnému príspevku
na aktivity sme vymaľovali vonkajšie priestory organizácie.

Operačný program ľudské zdroje - MPSVR

Dopytovo orientovaný projekt Podporné a prevenčné programy v centrách Mixklub a Mixáčik realizujeme vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje.
Projekt Podpora a rast v Mixklube a Mixáčiku s celkovým rozpočtom na obdobie
4 rokov vo výške 280 755,05 EUR bol podporený sumou 266 717,29 EUR.
Dopytovo orientovaný projekt Podporný a preventívny program pre rodiny s
deťmi s ADHD, ADD a poruchami správania realizujeme vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného
programu Ľudské zdroje.
Projekt Podporný a preventívny program pre rodiny s deťmi s ADHD, ADD
a poruchami správania s celkovým rozpočtom na obdobie 4 rokov vo výške
320 978,15 EUR bol podporený sumou 304 929,25 EUR.

www.esf.gov.sk
www.ia.gov.sk
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Finančná správa za rok 2019

SÚVAHA k 31.12.2019
AKTÍVA CELKOM
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU
Dlhodobý hmotný majetok
Pozemky Stavbárska 38
Umelecké diela a zbierky
Stavby – nehnuteľnosť Stavbárska 38
Dlhodobý finančný majetok
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU
Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
Daňové pohľadávky
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov
k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
Finančné účty
Pokladnica

Bankové účty

30

EUR
142 158 PASÍVA CELKOM
72 801 VLASTNÉ ZDROJE
65 830 Imanie a peňažné fondy
Peňažné fondy tvorené podľa osobit278 ného predpisu
2 822 Nevysporiadaný výsledok hospodáre62 730 nia
6 971
6 971

Výsledok hospodárenia
69 357 CUDZIE ZDROJE
22 252 Rezervy
Krátkodobé rezervy
316
185 Krátkodobé záväzky

21 751 Záväzky z obchodného styku
47 105 Záväzky voči zamestnancom
1 214 Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou
a zdravotnými poisťovňami
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE
45 891 Výnosy budúcich období

EUR
142 158
80 112
65
65
94 764

-14 717
3 759
2 252
2 252
1 507

1 310
71
126
58 287
58 287

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT k 31.12.2019

VÝNOSY CELKOM
Úroky
Iné ostatné výnosy
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
Prijaté príspevky od iných organizácií
Prijaté príspevky od fyzických osôb
Prijaté členské príspevky
Príspevky z podielu zaplatenej dane
Prijaté príspevky z verejných zbierok
Dotácie
NÁKLADY CELKOM
Spotreba materiálu
Spotreba energie
Opravy a udržovanie
Cestovné
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Mzdové náklady
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie
Zákonné sociálne náklady
Ostatné sociálne náklady
Daň z nehnuteľnosti
Ostatné dane a poplatky
Iné ostatné náklady
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku
Poskytnuté príspevky FO
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

EUR
212 600
2
16
3 975
31 448
4 765
655
6 086
165 653
EUR
227 317
11 459
735
9 602
154
539
37 820
102 331
33 915
3 578
549
339
371
450
2 068
23 407
EUR
-14 717
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Úroky
Iné ostatné výnosy
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
Prijaté príspevky od iných organizácií
Prijaté príspevky od fyzických osôb
Prijaté členské príspevky
Príspevky z podielu zaplatenej dane
Prijaté príspevky z verejných zbierok
Dotácie

Náklady 2019
Spotreba materiálu
Spotreba energie
Opravy a udržovanie
Cestovné
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Mzdové náklady
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie
Zákonné sociálne náklady
Ostatné sociálne náklady
Daň z nehnuteľnosti
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NAJVÝZNAMNEJŠIE PRÍJMY DF SR V ROKU 2019
Zdroj
Dary
2 % dane
Dary Fyzických osôb
Dary Fyzických osôb
Dary Právnických osôb
ZSE Projekt
Projekt Ikea
Dary Právnických osôb
Kaufland
Prijaté príspevky z verejných zbierok
Prijaté členské príspevky
Členské
Dotácie z verejných zdrojov
Bratislavský samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
Mestská časť Bratislava Vrakuňa
Dotácie z EÚ
Európske štrukturálne a investičné
fondy
Európske štrukturálne a investičné
fondy
Dotácie zo štátnych zdrojov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a
rodiny
Ministerstvo vnútra SR-Rada vlády
pre prevenciu kriminality
Príspevky sprostredkované z mimovládnych organizácií
Ľudia Ľuďom
Nadácia Pontis
Nadácia pre deti Slovenska
Nadácia pre deti Slovenska
Nadácia pre deti Slovenska
Nadácia EPH
Fórum donorov
Nadácia ČSOB
Ostatné príjmy
Iné
Príjmy spolu

Projekt
Činnosť organizácie
Činnosť organizácie
Konto Bariéry
Činnosť organizácie
Činnosť organizácie
Činnosť organizácie
Konto Bariéry
Činnosť organizácie
Konto Bariéry
Činnosť organizácie
Mixklub nízkoprahové centrum pre
deti, mladých ľudí a rodiny
Centrum pre rodiny v kríze
Prevádzkové náklady Mixklub nízkoprahové centrum pre deti, mladých ľudí a rodiny
Dopytovo orientovaný projekt:
Podporné a prevenčné programy v
centrách Mixklub a Mixáčik
Dopytovo orientovaný projekt:
Podporný a preventívny program
pre rodiny s ADHD, ADD a poruchami správania

Rok 2019 Percento Rok 2018 Percento
20%
26 112
13%
38 982
9 276
6 086
3 490
2 000
538
1 150
7 001
17 687
0
2 000
0
1 877
5 278
6 475
0
500
529
1 207
0%
655
0%
445
655
445
28%
70 360
34%
55 640
45 760
22 100

35 200
16 940

2 500
72 308

3 500
83 082

35%

40 287

77 750

32 021
16 300

5 332
12 560

8%

Podpora vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

16 300

7 560

Rozhodnúť sa inak - Prevenčné dni
v Mixklube a Mixáčiku

0

5 000

Činnosť organizácie
Naše Mesto
Spájame sa a rastieme
Hodina deťom
Športujem rád a bezpečne
Obnova a údržba sociálnych zariadení v DF SR
Konto Bariéry
Konto Bariéry
Činnosť organizácie

18 716
840
120

9%

1 720

3 000
71
14 000
0
0
204 451

0
2
0
1 723
1 723
197 150

100%

6%

4 718
735
120
2 141

685

0%

42%

3%

1%
100%
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ZOSTATKY NA ÚČTOCH DF SR k 31.12.2019
Názvy účtov
Bežný účet vo VÚB
Účet MPSVaR v ČSOB
Bežný účet v ČSOB
Účet MVSR - Rada Vlády pre prevenciu kriminality v ČSOB
Účet BSK - Mixklub
Účet – IA Projekt Mixklub
Účet - IA Zdravé vzťahy
Účet BSK - Centrum pre Zdravé vzťahy
Konto Bariéry VZ v ČSOB
Konto Bariéry v ČSOB
Konto Bariéry vo VÚB

Zostatky v EUR
17 854,38
11,92
14 943,63
10,00
9,51
600,00
750,00
6,99
190,20
10 504,11
1 010,52

Účtovná závierka bola overená audítorkou Ing. Andreou Zlochovou a jej výrok je
súčasťou Výročnej správy.
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Ďakujeme hlavným partnerom,
ktorí v roku 2019 podporili
aktivity DF SR
Agentúra Be cool
Board.sk
BORGIS, s.r.o.
Bratislavský samosprávny kraj
BSH Domáci spotřebiče s.r.o.
CGI Slovakia, s.r.o
CPPPaP BA II
ČSOB Nadácia
Double Tree by Hilton Bratislava
Ferrmont, a.s.
Fórum donorov
Ing. Andrea Zlochová
Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Komunitná nadácia Bratislava
Lab.Café
ĽUDIA ĽUĎOM, n.o.
Mestská časť Bratislava – Vrakuňa
Mestská časť Bratislava – Nové mesto
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo vnútra SR - Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Moderný nábytok
Mondelez Slovakia s.r.o.
Nadácia Pontis
Nadácia EPH
Nadácia pre deti Slovenska – Hodina deťom
Nadácia ZSE
ORANGE CHARITABLE
Otto Bock Slovakia, s.r.o.
PR CLINIC
Slovak Telekom, a.s.
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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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