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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 :

Arnold René

členovia :

Adam Peter
Antalová Henrieta
Bebjaková Martina
Kleinová Nina
Poláková Svetlana
Ružičková Radka
Slovák Michal
Vojtech František

REVÍZNA KOMISIA
predsedníčka :
členovia :

Žudelová Lívia
Šuková Viktória
Yvetta Valachovičová (do 12.5.2020)

SPRÁVNA RADA KONTA BARIÉRY

členovia :

Čamajová Iveta
Haršányi Andrej
Mihalovič Martin
Poláková Svetlana
Sýkora Zoltán
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ZAMESTNANCI DF SR
riaditeľka :
Poláková Svetlana
ekonómka :
Tóthová Csilla (do 18.03.2020)
Zlochová Andrea (od 01.03.2020)
odborný garant:

Pretzová Simona (od 20.02.2020)

interní pracovníci nízkoprahového projektu Mixklub:
Jenesová Jana (do 31.03.2020)
Kjurčijská Klaudia (do 29.02.2020)
Mušinka Maroš
Pretzová Simona
Šefčíková Miriam (od 01.02.2020)
Štellár Lukáš (do 29.02.2020)
Tašková Diana (do 31.03.2020)
Tkáčik Ľuboš (od 01.08.2020)
externí pracovníci nízkoprahového projektu Mixklub:
Sujová Zuzana (do 30.06.2020)
Poláková Svetlana
Zoltán Gajdoš (od 01.07.2020)
externí pracovníci pre skupinovú a individuálnu supervíziu:
Maňásová Dana (do 30.04.2020)
pracovníci v projekte Zdravé vzťahy:
Blaho Radoslav (do 29.02.2020)
Mušinka Maroš
Poláková Svetlana
Pretzová Simona
Šefčíková Miriam (od 01.02.2020)
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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. 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 pôsobila ako interná zamestnankyňa. Je absolventkou liečebnej pedagogiky a sociálnej
práce na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2019 zodpovedá za Poradňu a od roku 2020 zastáva pozíciu odbornej garantky pre akreditáciu
v organizácii DF 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
Mixklub, kde ďalej rozvíja poradenskú činnosť v práci s deťmi a mládežou z rizikového
prostredia mestského geta.
Mgr. Miriam Šefčíková pôsobí ako odborná pracovníčka, vyštudovala psychológiu,
praxovala v českej organizácii pri sieťovaní dobrovoľníkov pre zariadenie sociálnych
služieb a do organizácie nastúpila vo februári 2020. V DF SR pracuje ako interná zamestnankyňa v projektoch DF SR. V Mixklube sa venuje najmä deťom predškolského
veku a deťom mladšieho školského veku.
Bc. Klaudia Kjurčijská v DF SR pracovala od roku 2017 ako interná kontaktná pracovníčka. Je absolventkou prvého stupňa sociálnej práce na Univerzite Komenského
v Bratislave. V DF SR sa venovala administratíve Konta Bariéry a pracovala v priamej
práci s deťmi, mladými ľuďmi a rodinami v projekte Mixklub. Svoje pôsobenie v DF SR
ukončila vo februári 2020.
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Mgr. Lukáš Štellár v DF SR pracoval 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 venoval koordinácii prevencie a zároveň pracoval v individuálnom poradenstve s dospelými
a príbuznými detí z komunity v Pentagone. Svoje pôsobenie v DF SR ukončil v marci
2020.
Mgr. Jana Jenesová v DF SR pracovala od septembra 2018. Vyštudovala psychológiu v Trnave. V DF SR pôsobila na projekte Mixklub, mala na starosti individuálne doučovanie a predškolskú prípravu pre najmenších. Okrem priamej práce sa venovala
administratíve v organizácii. Svoje pôsobenie v DF SR ukončila v marci 2020.
Mgr. Diana Tašková v DF SR pracovala od decembra 2018. Je absolventkou psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave. Venovala sa priamej práci s deťmi, mladými ľuďmi a dospelými v projekte v Mixklub a v projekte Zdravé vzťahy. Svoje pôsobenie v DF SR ukončila v marci 2020.
Mgr. Radoslav Blaho v DF SR pracoval 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 venoval priamej práci s deťmi a rodinami formou poradenstva a podpory. Svoje pôsobenie v DF
SR ukončil vo februári 2020.
V rámci projektu Zdravé vzťahy pracovali ako externí pracovníci: Svetlana Poláková
a Radoslav Blaho a krátkodobo interne Van den Heuvel Anna Tatiana.
V rámci projektu Mixklub – nízkoprahové centrum pre deti, mladých ľudí a rodiny
pracovali ako externí pracovníci : Zuzana Sujová a Zoltán Gajdoš a krátkodobo interne
Adam Dulanský..
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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 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 1064 žiadateľom prerozdelením sumy 751 190 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.
➢ Konto Bariéry za viac ako 26 rokov pomohlo stovkám detí z celého Slovenska
➢ Konto Bariéry doteraz na pomôcky rozdelilo viac ako 750-tisíc EUR
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➢ 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 2020 sme zaznamenali výrazný pokles príspevkov spôsobených
pandemickou situáciou COVID – 19, kvôli ktorej sme prišli o najväčšieho sponzora za posledných 6 rokov Československú obchodnú banku, ktorá organizovaním akcie ČSOB Marathon výrazne prispievala k finančným zdrojom Konta Bariéry. Napriek veľmi nízkym príjmom sme príspevkom z Konta Bariéry pomohli
16 deťom so zdravotným znevýhodnením. Na rôzne zdravotné kompenzačné pomôcky sme prispeli sumou 7 197,62 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 2019 povolená Ministerstvom vnútra SR registrovaná pod číslom 000-2019-031880 od 01.10.2019 do
30.09.2020.
Verejná zbierka pod názvom KONTO BARIÉRY 2020 povolená Ministerstvom vnútra SR registrovaná pod číslom 000-2020-020010 od 1.10.2020 do
30.09.2021.

Kumulatívny vývoj príspevkov Konto Bariéry 1995 -2020
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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 nízkoprahového zariadenia pre deti, mladých ľudí a rodiny – Mixklub. Predstavuje
komplex stacionárne, ale i terénne poskytovaných služieb, ktorých cieľom je vytvárať
podmienky na nadviazanie kontaktu a konkrétnu prácu s deťmi, mladými ľuďmi a blízkymi príbuznými, ktorí sa vyhýbajú štandardnej inštitucionálnej pomoci alebo ju aktívne
nevyhľadávajú, a u ktorých je dôvodný predpoklad nutnosti a účelnosti takejto pomoci.
V rámci Mixklubu 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, zložitú bytovú otázku a celkovo málo podnetné prostredie, v ktorom títo ľudia žijú. Priama práca je založená na troch hlavných pilieroch:
prevencia, poradenstvo a podpora.
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. V septembri sme
bežný poobedný klub zmenili na tzv. krúžky a organizovali sme deťom poobedný program plný riadených aktivít. Pre náplň krúžkov sme uskutočnili viacero rozhovorov
s rodičmi detí z komunity, pýtali sme sa na ich preferencie a odporúčania, pýtali sme
sa detí a nakoniec sme ponuku krúžkov navolili z tanca, tvorivých dielní, športu a techniky.
Tieto aktivity sme poskytovali pravidelne v poobedňajších hodinách v utorok, v stredu
a vo štvrtok. V roku 2020 sme pracovali s 85 jednotlivcami a priemerne počas 8 mesiacov, kedy nám pandémia umožnila realizovanie poobedných krúžkov a otvorenie
klubu sme boli v kontakte 1673 krát s deťmi, mladými ľuďmi a dospelými.
Individuálne poradenstvo
Počas celého roku 2020, napriek pandemickej situácii COVID-19 bolo poskytované
individuálne poradenstvo mladým ľuďom a dospelým príbuzným detí z Mixklubu. Taktiež sme intenzívne pracovali s ľuďmi z okolia Pentagonu, ktorí navštívili Poradňu na
základe odporúčania prostredníctvom spolupráce s ÚPSVaR a oddelením Sociálnoprávnej 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. Počas pandémie sa v zvýšenej miere vyskytla téma
násilie v domácnosti. V priebehu roka sme otvorili dvere Poradne 102 krát a uskutočnili
sme s klientmi spolu 244 poradenských stretnutí.
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Doučovanie
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. Výchovno-vzdelávacie
aktivity sme vykonávali v priebehu roku
2020 mimo bežného otvorenia klubu.
Deti si pripravovali domáce úlohy, písali
projekty alebo trénovaním svojich zručností zlepšovali písanie, čítanie a počítanie. V roku 2020 sme doučovali spolu
14 školopovinných detí počas 5 mesiacov, kedy nám pandémia túto aktivitu
umožnila a realizovali sme prostredníctvom 3 pracovníkov doučovanie v počte
28 hodín.

Príprava do školy a predškôlka
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 2020 počas 27 stretnutí absolvovala predškolskú prípravu skupina 6
detí. Držíme palce.
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Prevencia v Mixklube
V rámci prevenčných dní, ktoré sa uskutočnili v januári a februári, deti a mladí ľudia
vykonávali rôzne prevenčné aktivity na stanovištiach, ktoré boli špecificky vytvorené
na zvolené prevenčné témy: bezpečnosť na internete, energetické nápoje a zdravé
stravovanie.

S narastajúcou pandémiou COVID-19 sme klientom poskytli prevenčné letáky, realizovali prevenčné aktivity a hry počas priamej práce zamerané na zvýšenú hygienu
a od marca 2020 sme sa vo zvýšenej miere venovali prevenčným témam: šírenie nákazy COVID-19 a karanténne opatrenia, zvýšená ochrana zdravia, hygienické návyky
a starostlivosť o telo, dezinfekcia priestorov, a ďalším.
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PREHĽAD AKTIVÍT V PROJEKTE MIXKLUB
JANUÁR AŽ DECEMBER 2020
Január
Prvý mesiac v roku sme venovali prevenčnej a poradenskej činnosti pre deti v rámci
bežného klubu v poobedných hodinách a podnecovali sme ich k vzdelávacím aktivitám a pre úspešný štart v škole. Na základe našej snahy a ochoty zo strany detí bolo
realizované opäť Individuálne doučovanie a Predškôlka. V rámci prevencie sme zrealizovali Prevenčný deň o bezpečnosti na internete. Pre dospelých klientov sme mali
otvorenú počas celého mesiaca Poradňu a rozbehla sa poradenská činnosť v oblasti
podpory riešenia dlhov a exekúcií, riešenia súdnych sporov vo veci starostlivosti o maloleté deti a pod.
Február
Pokračovali sme v aktivitách bežného klubu, Individuálneho doučovania a Predškôlky.
V rámci Prevenčného dňa sme s deťmi riešili tému zdravého stravovania. V Poradni
sa zvýšil počet klientov, ktorí prevažne riešili osvojovanie maloletého dieťaťa ako alternatívu pred umiestnením do ústavnej starostlivosti.
Marec
V tomto mesiaci nás prvýkrát zasiahla téma COVID-19 a prišli prvé prísne opatrenia.
V rámci usmernení od MPSVR SR sme uzavreli skupinovú prácu a poskytovali sme
služby maloletým a dospelým klientom výhradne v individuálnej forme priamej práce.
Naplno sme riešili prevenciu pred šírením sa nákazy COVID: rozdávali sme informačné letáky, uskutočnili sme rozhovory s cieľom všeobecnej informovanosti o celospoločenskej situácii, ako sa bezpečne správať k sebe a k ostatným, ako zvládnuť súčasnú krízu apod. Získali sme v krátkej dobe dar od Nadácie Tatra banky na nákup
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hygienických a ochranných pomôcok pre klientov a pracovníkov v rámci aktivít v teréne počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Pripravili sme balíky tzv. Humanitárnej pomoci. Pre rodiny, o ktorých vieme, že z hľadiska finančnej situácie boli na tom
najhoršie, sme tiež pripravili potravinové balíky obsahujúce základné potraviny.

Apríl
Priamo v priestoroch sme vytvorili zázemie a spôsob individuálneho odovzdávania Humanitárnej pomoci a zároveň sme využili túto aktivitu na individuálne poradenstvo,
v rámci ktorého sme klientov podporovali v zdravom zvládaní krízovej situácie. Potom,
ako sa spoločnosť začala viac dozvedať o aktuálnej situácii ohľadom COVID-19, začali
prichádzať klienti so zákazkami do Poradne vo veci finančnej podpory. Využili sme
pritom nástroj žiadosti voči MPSVR SR a klientov sme sprevádzali v procese žiadania
o finančnú podporu pre ich rodiny.
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Máj
Pre sprísnené opatrenia, nebolo možné realizovať skupinovú formu práce v priestoroch klubu a s deťmi sme trávili čas v otvorenom prostredí. Zároveň detskí klienti prichádzali individuálne spolu s rodičmi v rámci Poradne. Spoločne s deťmi sme hľadali
možnosti aktívneho využitia voľného času. Viedli sme ich k podpore voči rodine, k akceptovaniu súčasného stavu a vyzdvihovali sme potrebu návštevy tých školských zariadení, ktoré v tom čase boli otvorené. Poradňa pre dospelých klientov pokračovala
ďalej a k témam finančnej podpory a podpory udržania dieťaťa v rodinnom prostredí
sa pridala významná téma domáceho násilia, ktoré sa začalo, aj vďaka pandémii COVID-19, v rodinách stupňovať. Riešili sme s matkami detí, ako riešiť násilného partnera, rodiča dieťaťa, ako ošetriť bezpečnosť dieťaťa a samotnej matky a ďalšie formy
následnej pomoci.
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Jún
V rámci letných prázdnin sme s deťmi riešili témy: ako zvládať karanténu, ako prijať
fakt, že niektoré nebudú môcť vycestovať za svojimi príbuznými. Deti stratili možnosť
akýchkoľvek iných príležitostí trávenia voľného času a tak sme začali pripravovať systém priamej práce pre pokrytie ich potrieb. V Poradni sme pokračovali v rozpracovaných zákazkách a prijímali sme ďalšie. Vyhodnotili sme, že aj kvôli pandémii COVID19, stúpol počet klientov, ktorí predtým neboli rozhodnutí požiadať o pomoc a prijať ju.
Práve na odporúčanie iných klientov z Poradne, nás počas pandémickej situácie vyhľadali.
Júl
Otvorili sme skupinovú formu práce pre deti. Privítali sme deti v priestoroch klubu za
prísnych hygienických podmienok. Viedli sme ich k dodržiavaniu prekrytia tváre
ochrannými pomôckami, preventívne sme pôsobili vo zvýšenej miere v oblasti hygieny,
ochrany zdravia a zdravého zvládania súčasnej situácii v spoločnosti. Do Poradne
sme prijali nového zamestnanca, ktorý posilnil poradenskú činnosť a mohli sme tak
podporiť viac dospelých klientov v rámci mesiaca.

August
Pre deti sme naplánovali a zorganizovali Letnú chatu, o ktorú bol nesmierny záujem.
Bolo náročné vybrať len niekoľko detí, pre obmedzenú kapacitu pobytového zariadenia
na konskom ranči Budička pri Zvolene. Absolvovali sme výlet a odniesli sme si prekrásne zážitky, ktoré nás posilnili do ďalších mesiacov. Vyhodnotili sme, že práve po
tejto aktivite deti z komunity Pentagonu, nabrali omnoho viac dôvery a nadviazali
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pekné vzťahy voči pracovníkom, čo sa prejavilo v priamej práci v priestoroch Nízkoprahu počas ďalších mesiacov. Otvorili sme Predškôlku a začali sme deti pripravovať na nástup do nového školského roka. Pokračovali sme aj v Poradni a niektoré poradenské procesy sa nám podarilo úspešne uzavrieť. Začali sme tiež s náborom nových ľudí a pre priamu prácu sme získali nových externistov.
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September
Pokračovali sme v priamej práci skupinovou aj individuálnou formou, za prísnych hygienických opatrení. Spustili sme nový systém práce v zmysle nových, rozšírených
otváracích hodín a nových aktivít. Inovovali sme program Nízkoprahového zariadenia
Mixklub a začali sme v doobednom čase intenzívne realizovať Predškôlku, Individuálne doučovanie a v poobedných hodinách sme deťom sprístupnili tzv. Krúžky.
V utorky sme deťom pripravili tanečné alebo pohybové popoludnia, v stredy sme im
sprístupnili technické vybavenie ako premietačku a PC a vo štvrtky sme otvorili Tvorivé
dielne. Prijali sme tiež študentov z vysokých škôl na prax a sprístupnili sme im tak získavanie odborných zručností priamo v klientskej práci.
V septembri 2020 sme prišli s aktualizáciou nášho nízkoprahového zariadenia a poobedné voľnočasové aktivity v tzv. Bežnom klube sme pretvorili na Krúžky, v ktorých
pod vedením odborných pracovníkov na deti čakali riadené aktivity a zámerne cielené
činnosti. Krúžky sme v rámci našich možností a aktuálnych túžob detí otvorili ako:
Tanečný krúžok
Deti prichádzali o 14:00 a pod vedením odborného pracovníka, zároveň talentovaného
tanečníka, naberali nové zručnosti v tanci, ktorý tak veľmi obľubujú. Cieľom Tanečného krúžku bolo okrem učenia detí nových vecí aj podpora ich sebavedomia, ponuka
zážitku úspechov a pohody ako protiklad k vonkajšiemu rizikovému prostrediu v ktorom žijú a vyrastajú.
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Šport a Technika
Školopovinné deti prichádzali na poobednú aktivitu krúžku Športu a techniky, ktoré sa
striedali, v zmysle raz športové aktivity v rámci celého priestoru zariadenia a raz čisto
technické vybavenie (PC, premietačka, Xbox), ktoré sme deťom dávali k dispozícii
a učili ich ako s nimi pracovať hravou formou.

Tvorivé dielne
Aby sme deti a mladých ľudí čo najviac podporili v ich schopnostiach, priniesli sme raz
do týždňa poobedný krúžok, kde si podľa námetov pod vedeným odborných pracovníkov deti precvičovali svoje kreatívne schopnosti a pracovali so svojou predstavivosťou
a tvorivosťou.
Október
Stabilizovali sme nový systém priamej práce a pokračovali sme v zabehnutých aktivitách. Deťom a mládeži sa venovali okrem odborných pracovníkov aj dobrovoľníci,
praktikanti z vysokých škôl a noví externisti. V závere mesiaca prišli opäť sprísnenia
opatrení voči pandémii COVID-19, a preto sme museli prijať nové opatrenia aj my.
Začali sme pracovať s novým prístupom v zmysle šesť ľudí v jednej miestnosti v jednom čase podľa pandemických nariadení. Keďže priestory Mixklubu majú výhodu veľkej rozlohy a členenia, sprístupnili sme deťom aj iné miestnosti, ktoré predtým nepoužívali. Pokračovali sme v Poradni s dospelými klientmi a v závere mesiaca sme ukončili jesennú výzdobu vďaka krúžku Tvorivé dielne.
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November
Aj v tomto mesiaci sme pokračovali v krúžkoch. Deti priniesli túžbu po gymnastike
a tak sme v rámci našich možností deťom sprostredkovali pohybové aktivity. Začali
sme tvoriť zimnú výzdobu a pokračovali sme v aktivitách Predškôlky, Krúžkov, Individuálneho doučovania a Poradne pre dospelých klientov.
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December
Začiatok posledného mesiaca náročného roku 2020 sme oslávili otvorením tzv. Mixáčikovskej pekárne a počas celého mesiaca sme s deťmi piekli jednoduché pokrmy a
koláčiky. Učili sme ich základné postupy, dodržiavanie hygieny pri práci s potravinami
a viedli ich k udržiavaniu poriadku a upratovaniu priestoru po pečení, tvorivých prácach a hrách.

Podarilo sa nám prvý krát a veľmi výnimočne získať dospelého klienta z komunity na
akciu „Mikuláška“, kedy uznávaný člen komunity prišiel na Mikuláša do zariadenia deťom rozdať pripravené balíčky, zaželať im plno nádeje a dobrých vecí.
Vďaka Komunitnej nadácii Bratislava sme sa mohli zapojiť do každoročného projektu
,,Daruj knihu“ a vybrali sme pre deti do vianočných balíčkov zaujímavé knihy.
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Záver roka sme oslávili Vianočnými otvorenými dverami v Mixklube. Deti si prichádzali
po vecné darčeky od Ježiška. Tento rok sme pre nich pripravili tie najnutnejšie veci
ako: čiapky, rukavice a iné oblečenie, sladké a slané dobroty, hygienické potreby,
knihy a potrebné hry a pomôcky pre Mixáčik.
Napriek tomu, aký bol rok 2020 náročný pre všetkých z nás, deti a dospelí z komunity
Pentagonu, prejavili skromnosť, pokoru a radosť zo spoločne stráveného času.
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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 majú sídlo na Stavbárskej ulici č.38 v Bratislave a od roku 2004
pôsobili v prenajatých priestoroch v Ružinove. V roku 2018 sme pre projekt Zdravé
vzťahy získali nové priestory do prenájmu, na Hálkovej ulici č.11 v Bratislave. Priestory
v súčasnej dobe prechádzajú schválením Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, k uvedeniu do prevádzky. Tento projekt je v rámci Bratislavského samosprávneho
kraja aj na Slovensku ojedinelý práve dlhodobou a pravidelnou prácou s celými rodinami a ich okolím. Klienti, rodiny s deťmi s ADHD a poruchami správania, prichádzajú
za nami po podporu a poradenstvo v oblasti výchovy a zdravého rodičovstva.
Účelom projektu Zdravé vzťahy je poskytovať sociálne, psychologické a odborné
poradenstvo a pomoc rodinám s deťmi s poruchami pozornosti a s poruchami správania, ako aj vzdelávanie a poradenstvo pedagogickým zamestnancom a odborníkom,
ktorí prichádzajú do kontaktu s deťmi s poruchami správania a špecifickými potrebami
spojenými s ich zdravým vývinom. Primárnou cieľovou skupinou projektu sú rodiny
s deťmi s ADHD a poruchami správania, ktoré čelia vo svojom živote rôznym bariéram.
Rodičia sú často bezradní, lebo svojmu dieťaťu ťažko rozumejú a obvykle nezdravým
spôsobom zvládajú jeho špecifické prejavy správania. Pri odkladaní riešenia krízy
často prejavy ADHD postupne prerastajú do vážnych porúch správania a v najhorších
prípadoch končia tieto deti v diagnostických centrách.
Naše plánované ciele v roku 2020 sa nám podarilo naplniť a zároveň sme v priebehu roka riešili nové vplyvy v súvislosti so šírením sa COVID-19. Napriek náročnému
roku, sa nám v priamej práci darilo poskytovať individuálnou formou poradenstvo v oblasti výchovy, rodičovských zručností, práv a povinností, v zvyšovaní kvality života rodiny s dieťaťom s ADHD a poruchami správania a iné. Rodiny sme v rámci priamej
práce podporovali v zvládaní náročných životných situácií, v zachovaní primárnej rodiny, v osobnostnom raste a rozvoju nielen detí, ale i samotných rodičov. V rámci rozvoja sme prispievali v oblasti vzdelávania rodičov aj detí a keďže spoločenská situácia
v súvislosti s COVID-19 to neumožňovala, plánované aktivity s učiteľmi a školami sme
odložili na rok 2021.
ORGANIZÁCIA AKTIVÍT V PROJEKTE POČAS PANDEMICKEJ SITUÁCIE V ROKU 2020
Poradenstvo pre rodiny
- Individuálne poradenstvo pre dospelých klientov
- Individuálne poradenstvo pre maloletých klientov
Počas roku 2020 sme uskutočnili spolu 242 osobných stretnutí so 45 rôznymi
dospelými klientmi, z toho sa jednalo spolu o 32 rôznych rodín.

27

Individuálne poradenstvo
Počas roka sme napriek vlnám pandémie COVID-19 poskytovali intenzívne individuálne poradenstvo rodinám s deťmi v oblasti výchovy, rodičovských práv a povinností
a smerovali sme jednotlivé rodiny k udržaniu primárneho rodinného prostredia pre maloleté deti. Kým prvé tri mesiace roka 2020 využívali rodiny individuálne poradenstvo
ako priestor pre hlbší rozvoj k skupinovej práci, po vypuknutí pandémie a sprísnení
opatrení bolo práve individuálne poradenstvo jedinou formou pomoci, ktorú sme mohli
poskytovať.
V individuálnom poradenstve sme sa venovali hlavne výchovným otázkam a riešeniu
krízovej situácie v rodine a škole. Viedli sme dospelých klientov k zdravému zvládaniu
náročných situácií a osvojenia si takých návykov, ktoré podporujú zdravý vývin dieťaťa.
Pri deťoch sme dbali na zážitok prijatia a úspechu, podporu zdravého sebavedomia a
osvojenia si zdravých spôsobov zvládania konfliktných situácií.
Prichádzali k nám rodičia s deťmi, neskôr počas sprísnenia opatrení len rodičia a riešili sme spoločne krízové situácie z ich rodinného života a života dieťaťa. Pri niektorých rodinách sme pracovali na osvojovaní si dieťaťa súdnou formou po rozchode
alebo rozvode rodičov, či opusteniu detí rodičmi a zanechaniu v starostlivosti starých
rodičov.
Skupinové poradenstvo
S prácou so skupinami sme pokračovali od začiatku januára s rodinami z predchádzajúceho obdobia a začlenili sme k nim nových klientov. Prvý mesiac rodičovsko-detských skupín sa niesol v duchu zoznamovania sa a stanovovaniu si cieľov na ďalšiu
skupinovú prácu. V detskej skupine sa deti zoznamovali s rovesníkmi a budovali si dôveru k odbornému personálu. Po vypuknutí pandémie COVID-19 a sprísneniu opatrení
sme však skupinovú formu práce stlmili a presunuli sme pozornosť klientov na individuálne poradenstvo a intenzívne sme pracovali na krízových rodinných situáciách.
Najčastejšie témy poradenských stretnutí za rok 2020
- riešenie konfliktnej situácie rodičov a opatrovníkov maloletého dieťaťa
- riešenie konfliktnej situácie v školskom prostredí medzi dieťaťom, učiteľom,
spolužiakmi
- vylúčenie dieťaťa z rovesníckeho kolektívu, šikana
- riešenie chýbajúcej koncentrácie, rešpektovanie učiteľa a plnenie si povinností
- nastavenie a dodržiavanie bežného denného režimu, domácich prác
- aktívne trávenie voľného času v rodine spoločne a oddelene
- riešenie osvojenia si dieťaťa starými rodičmi
- zavedenie a dodržiavanie zdravých pravidiel a hraníc v rodine
- striedavá starostlivosť a dodržiavanie času prevzatia a odovzdania do starostlivosti
druhého rodiča s dôrazom na to, aký to má vplyv na dieťa
- konfliktný vzťah rodiča a učiteľa (materská škola, základná škola)
- rozdielny prístup k výchove dieťaťa v rodine.
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Čo nám priniesla pandémia
COVID - 19
Rok 2020 sme v DF SR nazvali zlomovým ešte pred príchodom pandémie COVID-19. Vnímali sme potrebu posunúť sa ďalej a začali sme plánovať ako etablovaný,
15 rokov fungujúci projekt Mixklub inovovať a zlepšiť. Naše plány a celkovú činnosť
ovplyvnil príchod pandémie. Kvôli pandémii sme museli prerušiť činnosť a výkon na
dvoch dôležitých projektoch, a to na projekte Podporné a prevenčné programy v centrách Mixklub a Mixáčik na obdobie 6 mesiacov od 1.4.2020 do 30.9.2020 a na projekte Podporný a preventívny program pre rodiny s deťmi s ADHD, ADD a poruchami
správania od 12.3.2020 na obdobie viac, ako jedného roka.
Zažili sme mnoho náročných a krízových situácií, klienti prichádzali s náročnými
zákazkami a my sme reagovali na aktuálne potreby cieľovej skupiny v rámci našich
možností. Vďaka úsiliu samotných zamestnancov a podpore od iných subjektov, sme
pomoc a podporu v tých najkrízovejších momentoch mohli naďalej poskytovať priamo
v „komunite“ na Stavbárskej ulici. Prvú vlnu COVID-19 sme strávili v komunite Pentagonu s klientmi, sprostredkovávali sme dezinfekčné a ochranné prostriedky a inú humanitárnu pomoc. Pri neustále sa meniacej situácii, či už zlepšení alebo zhoršení pandémie, sme naďalej boli otvorení a poskytovali naše služby ohrozeným skupinám spoločnosti. Sme presvedčení, že aj vďaka tomu sa naše vzťahy v komunite niekoľkonásobne posilnili a nasýtili spoločnými spomienkami na krízový rok 2020. Pre naplnenie
našich plánov inovácie sme zvolili cestu participácie klientov na tvorbe nového programu Mixklubu. Rodičov sme sa pýtali, čo by si pre svoje deti priali v rámci aktivít
a pre vylúčenie z majority im nemôžu dopriať, deti a mládeže sme sa pýtali čo by radi
zmenili. Vďaka spoločnej diskusii sme po 15 rokoch začali meniť program Mixklubu
a spätná väzba komunity je pozitívna. Deťom sme urobili radosť novými krúžkami a do
nového roku 2021 máme želanie vytvoriť rovnako podnetný priestor aj pre mladých
dospelých a rodičov z komunity, kde im ponúkneme participáciu na zmenách. Chceme
im dať priestor a šance na nový začiatok, preto nové plány v 2021 smerujú práve k nim.

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 12 stretnutí skupinovou formou supervízie a 33 stretnutí individuálnou formou. V roku 2020 sme pracovali najmä na témach: zvládanie a riešenie krízových situácii v klientskej práci a v tímovej práci, riešenie konfliktov v priamej práci medzi klientmi, riešenie konkrétnych
rodinných situácií klientov v nadväznosti na výkon opatrení SPODaSK a rozvíjanie
pracovného tímu k systematickejšiemu výkonu priamej práce. V roku 2020 máme ako
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tím DF SR absolvovaných takmer 50 supervíznych hodín, v rámci ktorých sme v súvislosti s pandémiou COVID-19 riešili tiež výmenu zamestnancov a individuálnou supervíziou sme podporili stabilizáciu novoprijatých zamestnancov.
ŠTUDENTSKÁ PRAX
Aj v roku 2020 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. Vďaka spolupráci s Univerzitou Komenského
v Bratislave sme napriek nepriaznivej situácii s COVID-19 mohli v DF SR ponúknuť
priestor pre prax študentom z katedry sociálnej práce na Univerzite Komenského
v Bratislave. Prepájanie teórie s praxou sme sprostredkovali aj viacerým študentom
z Univerzity Sv. Alžbety v Bratislave a diaľkovo študentovi z Univerzity sv. Cyrila a
Metoda v Trnave. Pod odborným vedením absolvovali študenti z UK BA a z VSZASP
BA spolu 240 hodín praxe k priamej práci s deťmi a mládežou v projekte Mixklub a
zúčastnili sa intervíznych stretnutí v pracovnom tíme. Zároveň sme pre študentov Univerzity Komenského v Bratislave zrealizovali viacero prednášok formou online stretnutí. Za prejavenú dôveru a spoluprácu ďakujeme vedúcim katedier a zúčastneným
študentom.
VZDELÁVANIE V TÍME
Vďaka spolupráci s ÚPSVaR sme mohli poslať zamestnancov Detského fondu SR na
blok vzdelávania zameraného na tému ,,Primárna intervencia v prípade zistenia násilia
páchaného na dieťati“ a „Dieťa s nepriaznivými životnými okolnosťami v školskom prostredí“.
KONFERENCIE
V rámci zapojenia DF SR do diskusie ohľadom tzv. Pentagonu, sme mali možnosť
prispieť ako kľúčový subjekt na viacerých stretnutiach pri tvorení strategických riešení.
Zúčastnili sme sa multidisciplinárneho pracovného stretnutia okresu Bratislava II, ktoré
bolo jedným z cieľov Národného projektu ,,Podpora ochrany detí pred násilím“. V
rámci multidisciplinárneho pracovného stretnutia sme prispeli nadobudnutým knowhow k problematike ochrany detí pred násilím v bytovom dome Pentagon a jeho okolí.
Ďalej sme sa k tejto téme vyjadrili na stretnutí organizovanom mestskou časťou Vrakuňa – Okrúhly stôl a opätovne sme zastávali potreby klientov z komunity tzv. Pentagonu.
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 2020 naše aktivity podporilo viacero skvelých ľudí. Vážime si energiu a čas,
ktorý nám venovali, lebo veria tomu čo robíme.
Za tvorivý čas a ľudský prístup v priamej práci ďakujeme dobrovoľníkom:
Monika Kosnáčová, Mária Magulová a Tonka Bučová.
Za technickú a web podporu ďakujeme firme Board.sk. Dostávame od nich cenné
rady a pomoc v IT oblasti.
Za tvorbu a podporu webu DF SR ďakujeme pánovi Ing. Petrovi Polákovi.
Za hmotný dar pre rodiny v kríze ďakujeme organizácii Greenpeace za detské postieľky, ďakujeme rodine Medvecových za darovanie hudobných nástrojov a množstva ošatenia pre deti a všetkým anonymným darcom, ktorí prispeli svojim darom
k zlepšeniu podmienok a kvality života detí v rodinách, ktoré k nám chodia.
Za poskytnutie priestorov na rekreáciu pre deti ďakujeme rodine Medvecových,
ktorí prejavili obzvlášť ľudský prístup a otvorené srdce, keď na svojej farme Budička
pri Zvolene ubytovali skupinu detí a pracovníkov z Pentagonu.
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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 2020 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
finančne podporilo dotáciou vo výške 8 400 EUR
rozvoj sociálnej oblasti. Aj vďaka tejto podpore sme
mohli vykonávať terénnu prácu mimo našich vlastných priestorov.
Bratislavský samosprávny kraj podporil projekt
Mixklub, nízkoprahové centrum pre deti, mladých ľudí
a rodiny sumou 45 000 EUR v rámci podpory na vykonávanie opatrení sociálno-právnej ochrany detí a
sociálnej kurately.
Bratislavský samosprávny kraj podporil projekt
Zdravé vzťahy (Centrum pre rodiny v kríze) sumou
22 100 EUR v rámci podpory na vykonávanie opatrení
sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa poskytla dotáciu
z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa vo výške
1 500 EUR na krytie prevádzkových nákladov spojených
s užívaním vlastných priestorov a ich využívaním pre
voľnočasové aktivity detí a mládeže v Mixklube.
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.
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Operačný program ľudské zdroje - MPSVaR

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 OP ĽZ DOP 2016/4,2,1/03 pod kódom projektu v ITMS2014+: 312041G443, kde poskytovateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prostredníctvom Implementačnej agentúry
MPSVaR od 1.7.2017.
Tento Podporný a prevenčný program v centrách Mixklub a Mixáčik s celkovým rozpočtom na obdobie 4 rokov vo výške 280 755,05 EUR bol od 1.7.2017 do
31.12.2020 podporený sumou 169 467,70 EUR. Spolu s päťpercentným financovaním
z vlastných zdrojov je z rozpočtu čerpaných 178 387,04 EUR k 31.12.2020.

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 OP ĽZ DOP
2016/4,2,1/03 pod kódom projektu v ITMS2014+: 312041L607, kde poskytovateľom je
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prostredníctvom Implementačnej agentúry MPSVaR od 1.9.2018.
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 od 1.9.2018 do 31.12.2020 podporený sumou 304 929,25 EUR.
Spolu s päťpercentným financovaním z vlastných zdrojov je z rozpočtu projektu čerpaných 49 061,15 EUR k 31.12.2020.

www.esf.gov.sk
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Finančná správa za rok
2020
SÚVAHA k 31.12.2020
EUR
AKTÍVA CELKOM

EUR

136 257 PASÍVA CELKOM

NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU

70 733 VLASTNÉ ZDROJE

Dlhodobý hmotný majetok

63 763 Imanie a peňažné fondy

Pozemky Stavbárska 38
Umelecké diela a zbierky
Stavby – nehnuteľnosť Stavbárska 38

2 822
60 663 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia
6 971

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných
spoločnostiach

6 971 Výsledok hospodárenia

OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU

65 502 CUDZIE ZDROJE

Krátkodobé pohľadávky

14 903

Ostatné pohľadávky
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami

389 Rezervy
Krátkodobé rezervy
244

14 068

Finančné účty

50 599

Pokladnica
Bankové účty

1 279
49 320

Náklady budúcich období

65
65

80 047

-8 634
1 825

1 477
1 477

18

Daňové pohľadávky
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE

71 479

Peňažné fondy tvorené podľa osobit278 ného predpisu

Dlhodobý finančný majetok

Pohľadávky z obchodného styku

136 257

184 Krátkodobé záväzky
Záväzky z obchodného styku

348
176

Záväzky voči zamestnancom

21 ČASOVÉ ROZLÍŠENIE
21 Výnosy budúcich období

172

62 954
62 954
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VÝKAZ ZISKOV A STRÁT K 31.12.2020
2020
EUR
VÝNOSY CELKOM

129 638

Tržby z predaja služieb

300

Úroky

2

Iné ostatné výnosy

53

Prijaté príspevky od organizačných zložiek

1 614

Prijaté príspevky od iných organizácií

5 532

Prijaté príspevky od fyzických osôb

1 401

Prijaté členské príspevky

750

Príspevky z podielu zaplatenej dane

9 276

Prijaté príspevky z verejných zbierok
Dotácie

110 711
EUR

NÁKLADY CELKOM

138 272

Spotreba materiálu

3 379

Spotreba energie

1 498

Opravy a udržovanie

792

Cestovné

0

Náklady na reprezentáciu

402

Ostatné služby

34 003

Mzdové náklady

63 615

Zákonné sociálne a zdravotné poistenie

21 556

Zákonné sociálne náklady

2 378

Ostatné sociálne náklady

304

Daň z nehnuteľnosti

530

Ostatné dane a poplatky

63

Pokuty a penále
Iné ostatné náklady

486

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

2 068

Tvorba fondov VZ
Poskytnuté príspevky FO

7 198
EUR

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA
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-8 634

Náklady 2020
Spotreba materiálu

Spotreba energie

Opravy a udržovanie

Cestovné

Náklady na reprezentáciu

Ostatné služby

37

NAJVÝZNAMNEJŠIE PRÍJMY 2020

Typ
Dary

Zdroj

Projekt

2 % dane
Dary Fyzických osôb
Dary Fyzických osôb
Dary Právnických osôb
Dary Právnických osôb

Činnosť organizácie
Činnosť organizácie
Konto Bariéry
Konto Bariéry
Činnosť organizácie

Prijaté príspevky z verejných zbierok

Konto Bariéry

Členské

Činnosť organizácie

Bratislavský samosprávny
kraj
Bratislavský samosprávny
kraj

Mixklub nízkoprahové centrum
pre deti, mladých ľudí a rodiny

Prijaté členské príspevky
Dotácie z verejných zdrojov

Centrum pre rodiny v kríze

Mestská časť Vrakuňa

Prevádzkové náklady Mixklub
nízkoprahové centrum pre deti,
mladých ľudí a rodiny

Európske štrukturálne
a investičné fondy

Dopytovo orientovaný projekt:
Podporné a prevenčné programy v centrách Mixklub a Mixáčik

Dotácie z EÚ

Dopytovo orientovaný projekt:
Podporný a preventívny program pre rodiny s ADHD, ADD
a poruchami správania

Dotácie zo štátnych zdrojov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Podpora vykonávania opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately
COVID - 19 poskytnutie dotácie
podľa § 11a NV SR č. 103/2020
Z. z. v znení NV SR č.
271/2020 Z. z.

Príspevky sprostredkované
z mimovládnych organizácií
Nadácia Centra pre filantropiu

Krúžky pre deti a mládež v Pentagone

Nadácia Tatrabanka

Aktivity v teréne počas krízy vyvolanej pandémiou COVID - 19

Ľudia ľuďom
Činnosť organizácie
Naše Mesto
Naše Mesto
Športujem rád a bezpečne Športujem rád a bezpečne

Iné
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500
87
750
750
68 600

1%
48%

45 000
22 100

1 500
41 412

29%

30 547

10 866
9 172

6%

8 400

772
4%

3 000
1 000
614

Obnova a údržba sociálnych
zariadení v DF SR
Konto Bariéry
Konto Bariéry
Konto Bariéry

Ostatné príjmy

Spolu

1 681

5 614

Nadácia EPH
Konto Bariéry
Nadácia ČSOB
Nadácia Markíza

Percento
2020
11%

Činnosť organizácie

Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Európske štrukturálne
a investičné fondy

Rok 2020
15 675
12 093
345
969

Činnosť organizácie

1 000
960
960

142 184

1%

100%

ZOSTATKY NA ÚČTOCH KY NA ÚČTOCH ORGANIZÁCIE K 31.12.2020
Názvy účtov
Bežný účet vo VÚB
Účet MPSVaR v ČSOB

EUR
17 855,80
11,92

Bežný účet v ČSOB

23 181,53

Voľný účet v ČSOB

10,00

Účet BSK v ČSOB – Projekt Mixklub

9,51

Účet zálohový v ČSOB – IA Projekt Mixklub

0,01

Účet zálohový v ČSOB – IA Projekt Zdravé vzťahy

0,00

Účet BSK v ČSOB – Projekt Zdravé vzťahy

6,99

Konto Bariéry VZ v ČSOB

277,56

Konto Bariéry v ČSOB

6 866,51

Konto Bariéry vo VÚB

1 100,44

SPOLU

49 320,27

Hospodárenie Detského fondu Slovenskej republiky overila Revízna komisia DF
SR a schválilo Predsedníctvo DF SR dňa 17. júna 2021.
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Ďakujeme hlavným
partnerom, ktorí v roku
2020
podporili
aktivity DF SR
Artforum Kníhkupectvo
Board.sk
BORGIS, s.r.o.
Bratislavský samosprávny kraj
BSH Domáci spotřebiče s.r.o.
Cloetta Slovakia s.r.o
Daruj Knihu – Komunitná Nadácia Bratislava
Fórum donorov
Greenpeace
Ing. Andrea Zlochová
Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Lenovo
ĽUDIA ĽUĎOM, n.o.
Mestská časť Bratislava – Vrakuňa
Mestská časť Bratislava – Nové mesto
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Moderný nábytok
Nadácia Centra pre filantropiu
Nadácia Markíza
Nadácia Pontis
Nadácia Tatra banky
PR CLINIC
RR Projekt, spol. s r. o.
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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.
Poďakovanie patrí všetkým členom Detského fondu Slovenskej republiky, členom Predsedníctva, Revíznej komisie a Správnej rady Konta Bariéry za ich dobrovoľnú činnosť a prispievanie k fungovaní organizácie.
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